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 X٣ املختار من  الرشح الصغري
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احلمد للَّه رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم النبيني، وقدوة العاملني سيدنا 
حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعد،،،
بن  حممد  بن  أمحد  العالمة  اإلمام  ملؤلفه  الصغري»  الرشح  من  كتاب «املختار  فهذا 
طالب  ألبنائنا  نقدمه  اجلديد،  ثوبه  يف  املالكي،  الفقه  يف  اللَّه -  رمحه  الدردير -  أمحد 

ا للمنهج املقرر. الصف الثاين الثانوي األزهري طبقً
وقد حاولنا فيه تقريب عباراته ألذهان الطالب، ومسايرة مسائله للعرص، وأضفنا 
هناك، وحرصنا عىل  وتوضيح مصطلح  هنا  إليه ما دعت إليه احلاجة من رشح لفظ 

وضع أسئلةٍ تساعد الطالب عىل مراجعة ما حصلوه من معلومات.
واللَّه تعاىل نسأل أن يرحم صاحبه وأن ينفع به طالبنا، وصىل اللَّه وسلم عىل نبينا 

وموالنا حممد عىل آله وصحبه وسلم.
لجنة تطوير المناهج باألزهر الشريف
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يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف (البيوع، اخليارات، 

البيع الفاسد، التولية، الربا) أن:
يعرف يف اللغة واالصطالح كال من (البيوع، اخليارات، البيع الفاسد، الربا).ـ ١
يتعرف أنواع البيوع.ـ ٢
يبني أركان البيع ورشوط كل ركن.ـ ٣
يرشح أحكام الغرر.ـ ٤
يفرق بني أنواع اخليارات وأحكامها.ـ ٥
حيدد أنواع الربا وحكمه ودليله.ـ ٦
يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ ٧
يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ ٨
ا.ـ ٩ ينفر من املعامالت املحرمة رشعً

 يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ ١٠



 X٥ املختار من  الرشح الصغري

ƒÊËe’\;g]zd
ا دل عىل الرضا،  مَ ، وَ عْقود عليهِ اقِد، ومَ نُهُ عَ كْ ، ورُ ة عىل غريْ منَافِعَ عَاوضَ دُ مُ قْ الْبَيْعُ عَ

اة..... اطَ عَ إِنْ مُ وَ
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(عقد معاوضة عىل غري منافع) 
. بُولٍ قَ ِ بِإِجيَابٍ وَ نَنيْ َ اثْ دُ إالَّ بَنيْ قْ ونُ الْعَ الَ يَكُ : وَ ةٍ ضَ اوَ عَ دُ مُ قْ الْبَيْعُ عَ

الْبَائِعِ  نْ  مِ لٌّ  كُ إذْ   ، ةٌ لَ اعَ فَ مُ ةُ  ضَ اوَ املُْعَ وَ  . يَّةُ صِ الْوَ وَ بَةُ  ِ اهلْ  : ةِ ضَ اوَ املُْعَ يْدِ  بِقَ جَ  رَ خَ وَ
. نْهُ وذِ مِ لَ املَْأْخُ يْئًا بَدَ بَهُ شَ احِ ضَ صَ وَّ ي عَ ِ رتَ املُْشْ وَ

أي:  األعم  باملعنى  للبيع  تعريفٌ  وهذا   ، ةُ ارَ جَ ِ اإلْ وَ احُ  النِّكَ جَ  رَ خَ  : نَافِعَ مَ  ِ ريْ غَ ىلَ  عَ
الشامل للسلم والرصف(١) وهبة الثواب(٢).

U„̌›̌]—̨łÑ˛̂

: ةٌ ْسَ ةِ مخَ يقَ قِ يَ يفِ احلَْ ؛ هِ ةٌ ثَ تُهُ ثَالَ يقَ قِ ا حَ يْهَ لَ قَّفُ عَ تَوَ (وركنه) أي أركانه الَّتِي تَ
. ٍ رتَ شْ مُ ، وَ ائِعٍ نْ بَ ) : مِ اقِدٌ (عَ

. نٍ ثَمَّ مُ ، وَ نٍ نْ ثَمَ ) : مِ يْهِ لَ ودٌ عَ قُ عْ مَ (وَ
ةٍ،  ارَ إشَ أَوْ   ، لٍ وْ قَ نْ  مِ ا)  ضَ الرِّ ىلَ  (عَ لُّ  دُ يَ َّا  ممِ ا  هَ امَ قَ مَ ومُ  قُ يَ ا  مَ أَوْ  ةٌ  يغَ صِ  : الثَّالِثُ وَ
 ، ِ انِبَنيْ نْ اجلَْ ) مِ اةً اطَ عَ يْهِ (مُ لَ لُّ عَ دُ ا يَ انَ مَ ) كَ إِنْ ا، بَلْ (وَ َ مهِ دِ ِ أَوْ أَحَ انِبَنيْ نْ اجلَْ ةٍ مِ أَوْ كِتَابَ
هُ  عَ فَ دْ نَ أَوْ يَ ذَ املُْثَمَّ أْخُ يَ بَائِعِ وَ نَ لِلْ ي الثَّمَ ِ رتَ عَ املُْشْ فَ دْ ؛ بِأَنْ يَ الثِّيَابِ اتِ كَ رَ قَّ ِ املُْحَ ريْ لَوْ يفِ غَ وَ

. هُ سُ كْ عَ لَهُ الْبَائِعُ وَ
(١) الرصف: بيع الذهب بالفضة، أو أحدمها بفلوس، وجتب املساواة ىف كلٍّ منهام.

دَ هبا عِوض مايل كأن يقول: وهبتك هذا اليشء عىل أن تثيبني عليه كذا. (٢) هبة الثواب: عطية قُصِ
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أو  بعْني  أوْ  هيا،  رتَ أشْ أوْ  ا  هَ وكأبيعُ  ، اآلخرُ ويرىض  ا،  تكهَ بعْ أوْ  ذا  بِكَ منْك  ا  تُهَ يْ َ اشرتَ كَ
ق بيَمني فيهام»كأن تسوق هبا، فقال: «بكم»  دِّ هُ صُ ْ أردْ ال: «ملَ إنْ قَ ، فَ َ ني، فريضِ رتَ مِ اشْ

ه». دْ فقال: «بكذا»، فقال: «أخذهتا به»، فقال: «مل أُرِ
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 ( ، (أَوْ لِ املَْايضِ عْ ا) بِالْفِ ذَ نْك بِكَ ا مِ تُهَ يْ َ رتَ : (اشْ بَائِعِ اءً لِلْ تِدَ ي ابْ ِ رتَ لِ املُْشْ وْ دُ بِقَ قِ نْعَ امَ يَ كَ
بِامَ  أْيتِ  يَ  : أَيْ  ( رُ خَ اآلْ ىضَ  يَرْ (وَ ا  أَيْضً بِاملَْايضِ  ا  ذَ بِكَ ا)  تُكهَ (بِعْ ي:  ِ رتَ شْ لِلْمُ الْبَائِعُ  قُولُ  يَ
 . ِ ربَ بِيلِ اخلَْ نْ قَ بَيْعِ الَ مِ اءً لِلْ بِريُ بِاملَْايضِ إنْشَ ونُ التَّعْ يَكُ هِ، فَ ِ ريْ لٍ أَوْ غَ وْ نْ قَ ا مِ ضَ ىلَ الرِّ لُّ عَ دُ يَ
عِ  ارِ ا بِاملُْضَ ذَ نْك بِكَ هيَا) مِ ِ رتَ : (اشْ بَائِعِ ي لِلْ ِ رتَ لِ املُْشْ وْ ) قَ ، (أَوْ نْ الْبَائِعِ ا مِ ذَ ا) بِكَ هَ أَبِيعُ كَ (وَ
ي:  ِ رتَ شْ الَ الْبَائِعُ لِلْمُ ) قَ ، (أَوْ رِ َمْ لِ األْ عْ نِي) بِفِ ي: (بِعْ ِ رتَ الَ املُْشْ ) قَ . (أَوْ رُ خَ َ اآلْ يضِ امَ فَرَ فِيهِ

. دُ الْبَيْعُ قِ يَنْعَ رُ فَ خَ ) اآلْ َ يضِ ا (فَرَ ذَ ةَ بِكَ عَ لْ هِ السِّ ذِ نِّي) هَ ِ مِ رتَ (اشْ
اءَ  إنْشَ لِكَ  بِذَ أرد  مل  أي  ه)  دْ أُرِ  ْ ا (ملَ أَنَ  : امَ نْهُ مِ رِ  َمْ بِاألْ أَوْ  عِ  ارِ بِاملُْضَ ي  املُْبْتَدِ  ( الَ قَ إِنْ  (فَ
يفِ   : أَيْ  ( امَ فِيهِ نيٍ  بِيَمِ قَ  دِّ رِ (صُ َمْ األْ أَوْ  عِ  ارِ بِاملُْضَ لُ  زْ اهلَْ أَوْ  بَارُ  خْ ِ اإلْ ي  دِ قَصْ امَ  إِنَّ وَ  ، الْبَيْعِ
رَ  َمْ َنَّ األْ ؛ ألِ ةِ نَ وَّ دَ مِ يفِ الْمُ اسِ لُ ابْنِ الْقَ وْ ا قَ ذَ ؛ هَ مَ الْبَيْعُ ْلِفْ لَزِ ْ حيَ إِنْ ملَ . فَ رِ َمْ األْ عِ وَ ارِ املُْضَ
أَيْ   ، ةِ عَ لْ بِالسِّ الْبَائِعُ   ( قَ وَّ تَسَ أَنْ  (كَ ـ  عِ  ارِ املُْضَ لَةِ  الَ دَ نْ  مِ   وَ بِأَقْ الْبَيْعِ  ىلَ  عَ لُّ  دُ يَ ا  فً رْ عُ
ا؟  هَ بِيعُ تَ  ( مْ : (بِكَ صٌ خْ شَ لَهُ   ( الَ قَ ا (فَ َ هبِ قْ  وَّ تَسَ يَ  ْ ملَ ا  إذَ ا  ذَ كَ وَ ا،  وقِهَ سُ يفِ  بَيْعِ  لِلْ ا  هَ ضَ رَ عَ
امَ  إِنَّ ه) أي الْبَيْع وَ دْ ْ أُرِ : (ملَ ) الْبَائِعُ الَ قَ ا بِهِ فَ هتَ ذْ : (أَخَ الَ قَ ثَالً فَ ةٍ مَ ئَ ا) بِامِ ذَ : (بِكَ ) لَهُ الَ قَ (فَ
ينَةٌ  رِ مْ قَ قُ ْ تَ ا ملَ ا إذَ ذَ هَ . وَ مَ الْبَيْعُ لَ لَزِ إِنْ نَكَ نيٍ فَ قُ بِيَمِ دَّ هُ يُصَ إِنَّ ا، فَ رٍ مَ َمْ ا ألِ وقِهَ ا يفِ سُ تهَ فْ قَ أَوْ

ا، وال يلتفت لكالم البائع. طْعً مَ الْبَيْعُ قَ إِالَّ لَزِ ةِ الْبَيْعِ وَ ادَ ىلَ إرَ عَ
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 َ ربِ أجْ إنْ  ال  راهٍ،  وإكْ رٍ  حجْ مُ  دَ عَ وَ  ، تكليفٌ ه :  ولُزومِ  ، ْييزٌ متَ الْعاقِدِ :  ةِ  حَّ صِ ط  ْ ورشَ
ن  ..... يْهِ بال ثَمَ لَ دَّ عَ رُ ا، وَ ا حرامً ً ببهِ جربْ يْهِ أوْ عىل سَ لَ عَ
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نُونٍ أَوْ  رٍ أَوْ جُ غَ َيِّزٍ لِصِ ِ ممُ ريْ نْ غَ حُّ مِ الَ يَصِ ) : فَ ْيِيزٌ ): (متَ اقِدِ دِ (الْعَ قْ ) عَ ةِ حَّ طُ صِ ْ (رشَ
. ورِ هُ ىلَ املَْشْ ا أَوْ عَ اقً فَ ا اتِّ ، إمَّ امٍ رَ ا بِحَ ذَ كَ ، وَ امٍ رَ رٍ لَيْسَ بِحَ كْ ءٍ أَوْ سُ امَ إغْ
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نْ  كِيالً عَ نْ وَ كُ ْ يَ ا ملَ ، مَ حَّ إِنْ صَ ا وَ َيِّزً بِيا ممُ مُ صَ زَ لْ الَ يَ ) فَ لِيفٌ : (تَكْ ومِ الْبَيْعِ وطُ لُزُ ُ رشُ
. لِ كِّ نْ املُْوَ ةِ مِ يقَ قِ َنَّ الْبَيْعَ يفِ احلَْ مَ ألِ إِالَّ لَزِ ؛ وَ لَّفٍ كَ مُ

. ِّ يلِ نِ الْوَ هٍ إالَّ بِإِذْ فَ ورَ عليه لِسَ جُ مُ املَْحْ زَ لْ الَ يَ ) : فَ رٍ جْ مُ حَ دَ عَ (وَ
 ( يْهِ لَ اقِدُ (عَ الْعَ   ( َ ربِ أُجْ إنْ  : (الَ  الَ قَ امَ  كَ  ، يْهِ لَ عَ هَ  رَ املُْكْ مُ  زَ لْ يَ الَ  فَ  :  ( اهٍ رَ مُ (إكْ دَ عَ  ( (وَ
) املَْبِيعِ  دَّ رُ . (وَ مُ زَ لْ الَ يَ حُّ وَ يَصِ قٍّ فَ : لَيْسَ بِحَ ا) أَيْ امً رَ ا حَ ً ربْ بَبِهِ جَ ىلَ سَ ىلَ الْبَيْعِ (أَوْ عَ :عَ أَيْ
ا  ذَ هَ ي، وَ ِ رتَ شْ هُ لِلْمُ مُ رَ غْ ) يَ نٍ بَةٍ (بِالَ ثَمَ الَ هِ يْهِ بِبَيْعٍ وَ لَ وتُ عَ فُ الَ يَ هِ وَ ضِ مْ ْ يُ ا ملَ ىلَ الْبَائِعِ إذَ عَ
عَ  فَ لِيَدْ انٍ  نْسَ ِ إلِ تَهُ  عَ لْ سِ بَاعَ  فَ الٍ  مَ ىلَ  عَ  ٌ املِ ظَ هُ  َ ربَ أَجْ ا  إذَ امَ  كَ ؛  بَبِهِ سَ ىلَ  عَ  َ ربِ أُجْ ا  إذَ بِامَ  اصٌّ  خَ
ا لَوْ  أَمَّ ي. وَ ِ رتَ نْ املُْشْ نْهُ أَوْ مِ ا مِ نَهَ ُ ثَمَ ذَ الظَّاملِ ا لِيَأْخُ هَ بِيعَ ىلَ أَنْ يَ هُ عَ رهَ ِ أَوْ أكْ ا لِلظَّاملِ نَهَ ثَمَ

. نْهُ هُ مِ ذَ ا أَخَ ي مَ ِ رتَ شْ عَ لِلْمُ فَ يْهِ دَ لَ دَّتْ عَ ا رُ َا إذَ إِهنَّ ا، فَ نَهَ ا ثَمَ َ هبُّ ذَ رَ أَخَ ا وَ يْعِهَ ىلَ بَ هُ عَ هَ رَ أَكْ
يحٌ  حِ صَ وَ  هُ فَ إِالَّ  وَ نْهُ  عَ كِيالً  وَ أَوْ  ا  الِكً مَ اقِدُ  الْعَ ونَ  يَكُ أَنْ   : ومِ زُ اللُّ وطِ  ُ رشُ نْ  مِ يَ  قِ بَ وَ

. مٍ زِ ُ الَ ريْ غَ
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ه،  لِيمِ ةٌ عىل تسْ رَ دْ قُ دمُ هني، وَ عَ ا، وَ عً ْ ، وانتفاعٌ بهِ رشَ ةٌ ارَ ليهِ طهَ قَود عَ ةِ املعْ حَّ وطُ صِ رشُ
لم  عِ لوْ  وَ املْالِك  ريْ  وغَ هتن  املْرْ رضاَ  عىل  وقِفَ  وَ هون  مرْ يْعُ  بَ حَّ  وصَ به  لِ  هْ جَ مُ  دَ عَ وَ

ي ................ عْلم بالْتَعَدِّ ْ يَ ا ملَ ي إذً شرتْ ةُ للْمُ ، والغلَّ قف عىل رضاهُ رتي، ووُ املْشْ
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CÈ›]m’\;fl—Ö’\D;U Ž„łË÷̨¡̨; ŽÄÊŒ̌ ł¬⁄̨ł’\; ŽÏ Ću Žê;º̌ÂÖ̌å̌

.١ـ  سَ نَجَّ نٍ تَ هْ دُ هُ كَ ريُ كِنُ تَطْهِ مْ سٍ الَ يُ تَنَجِّ الَ مُ سٍ وَ يْعُ نَجَ حُّ بَ الَ يَصِ ) : فَ ةٌ ارَ هَ (طَ
يْعُ احلرشات وال احلية وال الفأرة إال إذا كان ٢ـ  حُّ بَ الَ يَصِ ا) : فَ عً ْ اعٌ بِهِ رشَ تِفَ انْ (وَ

يف ذلك نفع رشعي . 
هِ ، كبيع املخدرات ونحوها . ٣ـ  يْعِ نْ بَ ) عَ ْيٍ مُ هنَ دَ عَ (وَ
): فـال يصـح بيـع طري يف هـواء، وال وحـش يف فالء،٤ـ  هِ ـلِيمِ ـىلَ تَسْ ةٌ عَ رَ ـدْ قُ (وَ

ا مغصوبة . وال سيارة مرسوقة وال أرضً
ة.٥ـ  فَ الَ الصِّ رِ وَ دْ الَ الْقَ اتِ وَ ولِ الذَّ ْهُ يْعُ جمَ حُّ بَ الَ يَصِ ) : فَ لٍ بِهِ هْ مُ جَ دَ عَ (وَ
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هُ  اؤُ ضَ هُ إمْ لَ ) فَ ِنِ هتَ ا املُْرْ ضَ ىلَ رِ هُ (عَ اؤُ ضَ ) إمْ قَفَ وَ ، (وَ نِهِ اهِ ِ رَ ريْ ) لِغَ ونٍ هُ رْ يْعُ مَ حَّ بَ صَ (وَ
. اىلَ عَ هُ تَ اءَ اللَّ نِ إنْ شَ هْ أَلَةِ يفِ بَابِ الرَّ يلُ املَْسْ صِ يَأْيتِ تَفْ سَ . وَ اءِ ضَ مْ ِ مُ اإلْ دَ عَ نِهِ وَ يْ يلُ دَ تَعْجِ وَ

;U;È’Êï’\;√Ëd;€“t;*
ي)   ِ رتَ لِمَ املُْشْ لَوْ عَ ِّ - (وَ ويلِ ضُ ى بِالْفُ مَّ وَ املُْسَ هُ ةِ - وَ عَ لْ ) لِلسِّ ِ املَْالِكِ ريْ يْعُ (غَ حَّ بَ ) صَ (وَ
) الْبَيْعُ  قَفَ وَ . (وَ ةِ املَْالِكِ هَ نْ جِ لٌّ مِ نْحَ تِهِ مُ هَ نْ جِ مٌ مِ زِ وَ الَ هُ . وَ لِكُ املُْبْتَاعَ مْ أَنَّ الْبَائِعَ الَ يَ
ا،  أَيْضً تِهِ  هَ جِ نْ  مِ ا  مً زِ الَ ونُ  يَكُ فَ  ، اكِتٌ سَ وَ  هُ وَ تِهِ  َ رضْ بِحَ الْبَيْعُ  عْ  قَ يَ  ْ ملَ ا  مَ اهُ  ضَ رِ  ( ىلَ (عَ

. كِيلِ الْوَ ُّ كَ ويلِ ضُ ارَ الْفُ صَ وَ
كِيلٌ  هُ وَ نَّ ، أَوْ أَ هُ املَْالِكُ نَّ هِ بِأَنْ ظَنَّ أَ ائِعِ نْ بَ ي) مِ مْ بِالتَّعَدِّ لَ عْ ْ يَ ا ملَ ي إذَ ِ رتَ شْ ةُ لِلْمُ لَّ الْغَ (وَ
. دَّ الْبَيْعَ لِكِ إنْ رَ امَ ةُ لِلْ لَّ الْغَ ي الْبَائِعِ فَ ي بِتَعَدِّ ِ رتَ لِمَ املُْشْ إِنْ عَ ءٍ، فَ ْ هُ بِيشَ نْدَ مَ عِ لْ ، أَوْ الَ عِ نْهُ عَ
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صف  ه البائع، وهواءٍ فوق هواءٍ، إن وُ ه ونقضَ  وجاز بيع كعمودٍ عليه بناء إن أُمن كرسُ
البناء، وعقدٌ عىل غرز جذع بحائطٍ وهو مضمون، إال أن تعني مدة فإجارةٌ وتنفسخُ 

ه وال جمهولٌ ولو بالتفصيل وكرطلٍ من شاةٍ ..... باهندامِ
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لِيقُ  يْهِ التَّعْ لَ عَ هِ، وَ ِ ريْ هِ أَوْ غَ ) لِبَائِعِ يْهِ بِنَاءٌ لَ بٍ (عَ شَ رٍ أَوْ خَ جَ ): أَوْ حَ ودٍ مُ عَ يْعٌ كَ ازَ بَ جَ (وَ
 ( هِ نَقْضِ هِ (وَ لِيمِ ىلَ تَسْ ةِ عَ رَ دْ مِ الْقُ دَ زْ لِعَ إِالَّ ملَْ جيَُ ، وَ هُ مَ دَ )  بِأَنْ ظَنَّ عَ هُ نَ كَرسَْ (١) (إنْ أَمِ لِبِنَائِهِ
هِ  نَقْضِ الَ  حَ  َ رسَ انْكَ إِنْ  فَ  . فِيَةٍ وْ تَ حقٌّ  فِيهِ  ا  مَ بِهُ  شْ يُ هُ  َنَّ ألِ )؛  (الْبَائِعُ هِ  َلِّ حمَ نْ  مِ ودِ  مُ الْعَ  : أَيْ

 . نْهُ هُ مِ نُ امَ ي فَضَ ِ رتَ ىلَ املُْشْ هُ عَ : نَقْضُ قِيلَ . وَ هِ ائِعِ نْ بَ هُ مِ نُ امَ فَضَ
;U;Ô\Ê·;–Ê…;Ô\Ê·;√Ëd;€“t;*

بِ  احِ لِصَ ي  ِ رتَ املُْشْ قُولَ  يَ أَنْ  كَ بِنَاءٍ؛  قَ  وْ فَ ىلَ  أَوْ وَ  ،  ( اءٍ وَ هَ قَ  وْ فَ اءٍ  وَ يْعُ (هَ بَ ازَ  جَ  ( (وَ
ىلَ  َعْ ) األْ فَ الْبِنَاءَ صَ ك، (إنْ وَ ضِ بْنِيهِ بِأَرْ ا تَ قَ مَ وْ اءِ فَ وَ نْ اهلَْ عٍ مِ رُ ةَ أَذْ َ رشَ نِي عَ : بِعْ ضٍ أَرْ
بِنَاءِ  قَ  وْ فَ ي  الَّذِ اءِ  وَ اهلَْ ِيعَ  مجَ ىلَ  َعْ األْ لِكُ  مْ يَ وَ  . الَةِ هَ اجلَْ وَ رِ  رَ الْغَ نْ  مِ نِ  َمْ لِألْ لَ  فَ َسْ األْ وَ

. يْهِ لَ طَ عَ َ ا رشَ ىلَ مَ يدَ عَ زِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَ ، وَ لِ فَ َسْ األْ
;U;ª]ud;ƒÉp;ÜÖ≈;€“t

ا؛  مٌ أَبَدً زِ : الَ )  أَيْ ونٌ مُ ضْ ورُ (مَ كُ دُ املَْذْ قْ ائِطٍ و) الْعَ عٍ بِحَ ذْ زِ جِ رَ ىلَ غَ دٌ عَ قْ ازَ (عَ ) جَ (وَ
. يَ هِ هُ إنْ وَ يمُ مِ رْ تَ ، وَ مَ دِ يَ منه إعادة احلائط إنْ هُ ِ رتَ ، أَوْ املُْشْ هُ ثَ ارِ ، أَوْ وَ ائِطِ بَّ احلَْ مُ رَ زَ يَلْ فَ

ةً  ارَ إجَ ورُ  كُ املَْذْ دُ  قْ الْعَ ونُ  يَكُ فَ أَيْ   ( ةٌ ارَ إِجَ (فَ ثَر،َ  أَكْ أَوْ   ، نَةٍ سَ كَ  ( ةٌ دَّ مُ  َ تُعَنيَّ أَنْ  (إالَّ 
. ةِ َامِ املُْدَّ بْلَ متَ بَةِ قَ اسَ حَ عُ لِلْمُ جِ رْ يَ ) وَ هِ امِ ِدَ خُ بِاهنْ سِ نْفَ تَ ةِ، (وَ اءِ املُْدَّ نْقَيضِ بِانْقِضَ تَ

;U;„¬Ëd;wëÁ;ˆ;]Ÿ

اتًا، أَوْ  ، ذَ نٍ ثَمَّ ، أَوْ مُ نٍ نْ ثَمَ ا، مِ َ مهِ دِ ِ أَوْ أَحَ تَبَايِعَنيْ ) لِلْمُ ولٌ ْهُ بَاعَ (جمَ حُّ أَنْ يُ ) يَصِ الَ (وَ
ثَالً   ) مَ اةٍ نْ شَ طْلٍ مِ رِ ، (وكَ نِ يلِ الثَّمَ صِ : تَفْ ) أَيْ يلِ صِ لُ (بِالتَّفْ هْ لَّقَ اجلَْ عَ ) تَ لَوْ ، بَلْ (وَ ةً فَ صِ

(١) أي: يلزم البائع تعليق بناءه وحفظه فإن اهندم ضاع عليه.



X ١٠الصف الثاين الثانو

قيمة  عىل  يزد  مل  إن  األجر  وله  خلَّصه  ولو  لبائعه  ه  دَّ ورَ كصائغ،  وتراب  السلخ  قبل 
بوزن  زيتون  وزيتُ  السلخ  قبل  شاة  ومجلةُ  فضة،  أو  ذهب  معدن  بخالف  اخلارج 

ودقيق حنطةٍ إن مل خيتلف اخلروج، ومل يتأخر أكثر من نصف شهر،.....
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دَ  عْ مِ بَ ةُ اللَّحْ فَ ا صِ ي مَ رِ دْ هُ الَ يَ َنَّ ؛ ألِ حُّ الَ يَصِ ا، فَ ذَ بْحِ بِكَ بْلَ الذَّ ىلَ قَ أَوْ ) وَ لْخِ بْلَ السَّ (قَ
 . ائِزٌ لْخِ فَجَ دَ السَّ عْ ا بَ أَمَّ ، وَ هِ لْخِ سَ

الِ  وَ َحْ األْ بِ  سَ بِحَ ـ  هُ  اتُ ذَ وَ تُهُ  فَ صِ وَ هُ  رُ دْ قَ أَوْ   ، تُهُ فَ صِ وَ هُ  رُ دْ قَ أَوْ   ، هُ رُ دْ قَ لَ  هِ جُ ملَِا  ثَّلَ  مَ وَ
ةِ  حَّ صِ مِ  دَ لِعَ  ( هِ (لِبَائِعِ ي  ِ رتَ املُْشْ  ( هُ دَّ رَ (وَ  . طَّارٍ عَ وَ  ( ائِغٍ كَصَ ابٍ  رَ (تُ وُ  نَحْ  ( (وَ  : لِهِ وْ بِقَ ـ 
 ( دْ زِ يَ  ْ ملَ (إنْ  هِ  لِيصِ ْ ختَ نَظِريِ  يفِ   ( رُ َجْ (األْ ي  ِ رتَ شْ لِلْمُ (و)   . ابِهِ رَ تُ نْ  مِ  ( هُ لَّصَ خَ لَوْ  (وَ الْبَيْعِ 
ةً  َ رشَ رُ عَ َجْ انَ األْ ادَ - بِأَنْ كَ إِنْ زَ ، فَ لَّ أَقَ هُ فَ رَ دْ رُ قَ َجْ انَ األْ ) بِأَنْ كَ جِ ارِ ةِ اخلَْ ىلَ قِيمَ رُ (عَ َجْ األْ
نِ  بِالثَّمَ عُ  جِ رْ يَ وَ لَهُ  ءَ  ْ يشَ الَ  فَ ءٌ  ْ يشَ جْ  ْرُ خيَ  ْ ملَ إِنْ  فَ  . ةً ْسَ مخَ إالَّ  لَهُ  عْ  فَ دْ يَ  ْ ملَ ةً -  ْسَ مخَ جُ  ارِ اخلَْ وَ
. جَ رَ ا خَ ىلَ مَ ادَ عَ لَوْ زَ ثْلِهِ وَ رُ مِ : لَهُ أَجْ قِيلَ . وَ ادِ الْبَيْعِ سَ الٍ لِفَ لِّ حَ ىلَ كُ بَائِعِ عَ هُ لِلْ عَ فَ ي دَ الَّذِ

فِ  الَ بِخِ  ( (وَ  . وزُ يَجُ فَ  ، هِ نْفِ صِ  ِ ريْ بِغَ بِيعَ   ( ةٍ فِضَّ أَوْ   ، بٍ هَ ذَ نٍ  دِ عْ (مَ ابِ  رَ تُ  ( فِ الَ (بِخِ
. بْحِ ادُ إالَّ لِلذَّ رَ ي الَ يُ يِّ الَّذِ ىلَ احلَْ ا عَ وزُ قِيَاسً يَجُ ) فَ لْخِ بْلَ السَّ اةٍ قَ ةِ شَ لَ ْ (مجُ

طْلٍ  لَّ رِ تُونِ كُ يْ ا الزَّ ذَ يْتَ هَ تُك زَ : بِعْ وُ ، نَحْ وزُ يَجُ ) فَ نٍ زْ تُونٍ بِوَ يْ يْتِ زَ فِ (زَ الَ ) بِخِ (وَ
ا.  ذَ اعٍ بِكَ لَّ صَ نْطَةِ كُ ِ هِ احلْ ذِ قِيقَ هَ تُك دَ : بِعْ وُ ، نَحْ وزُ يَجُ ا فَ هَ وِ نَحْ ) وَ نْطَةٍ قِيقِ حِ دَ ا. (وَ ذَ بِكَ

. ةً ادَ قِيقِ عَ يْتِ أَوْ الدَّ وجُ الزَّ رُ ) خُ تَلِفْ ْ ْ خيَ (إنْ ملَ
 ، رِ رَ غَ زْ الْبَيْعُ لِلْ ُ ْ جيَ ، ملَ جُ ْرُ ةً الَ خيَ ارَ تَ ، وَ قِيقٌ يْتٌ أَوْ دَ جُ لَهُ زَ ْرُ ةً خيَ ارَ انَ تَ تَلَفَ بِأَنْ كَ إِنْ اخْ فَ
نُ  يْتِ أَوْ طَحْ ُ الزَّ رصْ ) عَ رْ تَأَخَّ ْ يَ ملَ ، (وَ بُوبِ ونَ احلُْ يْتِ دُ ثُرُ يفِ الزَّ كْ هُ يَ مَ دَ عَ وجَ وَ رُ لَكِنَّ اخلُْ

. ْنُوعٌ وَ ممَ هُ ٍ وَ عَنيَّ مُ يفِ مُ لَ مَ السَّ إِالَّ لَزِ ) وَ رٍ هْ فِ شَ نْ نِصْ ثَرَ مِ بِّ (أَكْ احلَْ
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قة، أو كل رطل من زيت إن أريد  وصاع أو كل صاع من صربة  أو كل ذراع من شُ
الكل، أو عني قدر وإال فال.
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يدَ  أُرِ يَّنَةٍ وَ عَ ) مُ ةٍ َ ربْ نْ صُ اعٍ مِ لِّ صَ ا، (أَوْ كُ ذَ ةِ بِكَ َ ربْ هِ الصُّ ذِ نْ هَ ) مِ اعٍ فِ (صَ الَ ) بِخِ (وَ
يْلِ  بِالْكَ هُ  يلَ صِ تَفْ مُ  لَ عْ يَ لَكِنْ  اءً  تِدَ ابْ نِ  الثَّمَ ةِ  لَ مْ بِجُ لَّقَ  عَ تَ إِنْ  وَ لَ  هْ اجلَْ َنَّ  ألِ ؛  يعِ مِ اجلَْ يْعُ  بَ

 ، تِ َ املَْكِيالَ قَ بَنيْ رْ الَ فَ :فَ ) أَيْ يْتٍ نْ زَ طْلٍ مِ لِّ رِ ، أَوْ كُ ةٍ قَّ نْ شُ اعٍ مِ لِّ ذِرَ ، (أَوْ كُ رَ تُفِ اغْ فَ
(أَوْ  رَ كَ ذَ َّا  ممِ يعِ  مِ اجلَْ اءُ  َ رشِ  : أَيْ  ( لُّ الْكُ يدَ  أُرِ (إنْ  وزُ  يَجُ فَ  ، ونَاتِ زُ املَْوْ وَ  ، اتِ يسَ املَْقِ وَ
ةِ  َ رشَ ، أَوْ عَ طْلٍ ، أَوْ رِ عٍ رُ ةِ أَذْ َ رشَ ، أَوْ عَ اعٍ ا، أَوْ ذِرَ ذَ عَ بِكَ ةِ آصُ َ رشَ اعٍ أَوْ عَ نْهُ كَصَ ) مِ رٌ دْ َ قَ نيِّ عُ
يدَ  أُرِ ا وَ نْهَ : «الَ مِ لِهِ وْ نَى قَ عْ وَ مَ هُ ُوزُ وَ ) جيَ الَ ٍ (فَ عَنيَّ ُ مُ ريْ يدَ بَعْضٌ غَ ) بِأَنْ أُرِ إِالَّ الِ (وَ طَ أَرْ

. رْ تَفَ غْ مْ يُ لَ نِ فَ املُْثْمَ نِ وَ ةِ الثَّمَ لَ مْ لِ بِجُ هْ » لِلْجَ الْبَعْضُ
* * *
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 .. ، هُ دُّ قَّ عَ شَ ، وَ هُ ضُ ت أرْ استَوَ ، وَ اهُ رَ زَ حَ ، وَ الهُ ثُرْ جدا، وجهْ ْ يكْ ملَ ، وَ ئِيَ اف إِنْ رُ جزَ وَ
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. دٍّ الَ عَ نٍ وَ زْ الَ وَ يْلٍ وَ ةً بِالَ كَ لَ ْ دُّ مجُ عَ نُ أَوْ يُ الُ أَوْ يُوزَ كَ ا يُ يْعُ مَ : بَ وَ هُ
وطٍ  ُ بِرشُ ةِ  قَّ املَْشَ وَ ةِ  ورَ ُ لِلرضَّ عُ  ارِ الشَّ هُ  ازَ أَجَ لَكِنْ   ، لِ هْ لِلْجَ املَْنْعُ  فِيهِ  لُ  َصْ األْ حكمه: 

: ةٍ بْعَ سَ
هُ ١ـ  يْعُ ُوزُ بَ . فال جيَ دِ قْ قْتِ الْعَ الِهِ لِوَ ىلَ حَ رَّ عَ تَمَ اسْ هُ وَ بْلَ دِ أَوْ قَ قْ الَ الْعَ ) حَ ئِيَ (إنْ رُ

ادُ  ةِ فَسَ يَ ؤْ ىلَ الرُّ مْ عَ زَ لْ ْ يَ ا ملَ ا مَ ذَ هَ . وَ يِريُ ا التَّغْ كِنُ فِيهَ مْ ةٍ يُ مَ دِّ تَقَ ةٍ مُ يَ ؤْ ىلَ رُ الَ عَ ، وَ ةِ فَ ىلَ الصِّ عَ
. دِ قْ ْلِسَ الْعَ ا جمَ هَ ورُ ضُ فِي حُ يَكْ . وَ ازَ إِالَّ جَ ا، وَ هَ تْحُ ا فَ هَ دُ سِ فْ طَيَّنَةٍ يُ لِّ مُ لِ اخلَْ قِالَ ؛ كَ املَْبِيعِ

يْثُ ٢ـ  دا بِحَ ، جِ لَّ ، أَوْ قَ هُ رُ زْ رُ حَ ذَّ تَعَ يْثُ يَ دا بِحَ ا جِ ثِريً انَ كَ إِنْ كَ دا) ، فَ ثُرْ جِ كْ ْ يَ ملَ (وَ
. وزُ يَجُ ونٍ فَ زُ وْ كِيلٍ أَوْ مَ نْ مَ دا مِ لَّ جِ ا قَ فِ مَ الَ ا. بِخِ افً زَ زْ جُ ُ ْ جيَ ، ملَ هُ دُّ لُ عَ هُ يَسْ

دِه٣ِـ  دَ ، أَوْ عَ نِهِ زْ ، أَوْ وَ يْلِهِ رَ كَ دْ الَ قَ هِ ا  أَيْ جَ عً ) مَ هُ الَ هِ جَ (وَ
.٤ـ  يْهِ لَ دِ عَ قْ ةِ الْعَ ادَ نْدَ إرَ هُ عِ رَ دْ نَا قَ َّ ) أَيْ مخَ اهُ رَ زَ حَ (وَ
، ٥ـ  رٌ ظَاهِ اءُ فَ تِوَ سْ رَ االِ هَ مَّ إنْ ظَ . ثُ دُ قْ دَ الْعَ إِالَّ فَسَ ا، وَ َ ادِمهِ تِقَ ) يفِ اعْ هُ ضُ تْ أَرْ تَوَ اسْ (وَ

. رُ َ هُ الرضَّ مَ يَارُ ملَِنْ لَزِ ِ اخلْ إِالَّ فَ وَ
هُ ٦ـ  أْنُ ا شَ ا مَ أَمَّ ، وَ الْبِيضِ ا كَ ودً دُ عْ انَ مَ ةٌ إنْ كَ قَّ شَ هِ مَ دِّ انَ يفِ عَ )  أَيْ كَ هُ دُّ قَّ عَ شَ (وَ

. ةُ قَّ طُ فِيهِ املَْشَ َ رتَ الَ يُشْ تُونِ ـ فَ يْ الزَّ نِ ـ كَ زْ بِّ ـ أَوْ الْوَ احلَْ يْلُ ـ كَ الْكَ
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ان  والصوَ ِثيل  املْ بَعْضِ  ة  يَ ؤْ رُ عىل  ازَ  وجَ ان،  مَّ رُ كَ نُها  ثَمَ لَّ  قِ يَ أنْ  إال   ، هُ ادُ رَ أفْ دُ  تُقْصَ  ْ ملَ وَ
تُوب،..... كْ افِق للْمَ وَ ل مُ ا يف العِدّْ لفَ الْبَائِعُ أن مَ حَ جِ وَ امِ نَ ْ والربَ
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زْ ٧ـ  ُ ْ جيَ الثِّيَابِ والدواب ملَ تْ كَ دَ إِنْ قُصِ ، فَ هُ بِالْبَيْعِ ادُ )  أَيْ آحَ هُ ادُ رَ دْ أَفْ ْ تُقْصَ ملَ (وَ
ةً  ادَ عَ ا)  نُهَ ثَمَ لَّ  قِ يَ أَنْ  (إالَّ  ه  عدِّ من  فالبد  كبري  أفراده  بني  التفاوت  ألن  ا؛  افً زَ جُ هُ  يْعُ بَ

. وزُ يَجُ يْضٍ فَ بَ احٍ وَ فَّ تُ ) وَ انٍ مَّ رُ (كَ
حكم البيع عىل الرؤية:

فِ  الَ ، بِخِ تَّانٍ كَ ، وَ قُطْنٍ ونٍ كَ زُ وْ مَ كِيلٍ وَ نْ مَ ) مِ ِّ ِثْيلِ ةِ بَعْضِ املْ يَ ؤْ ىلَ رُ ) الْبَيْعُ (عَ ازَ (جَ
. ابٍ نْ أَثْوَ بٍ مِ ثَوْ هِ كَ ةُ بَعْضِ يَ ؤْ فِي رُ الَ يَكْ مِ فَ وَّ املُْقَ

ونَ  ا يَصُ : مَ اوِ يفِ الْوَ فِ ْ ختَ ا وَ هَ مِّ ضَ ةِ وَ لَ مَ هْ ادِ الْـمُ ِ الصَّ رسْ ) بِكَ انِ وَ ةِ (الصِّ يَ ؤْ ىلَ رُ ) عَ (وَ
نْ  مِ لِهِ وَ اخِ ا يفِ دَ  مَ َ هِ لَريَ ُ بَعْضِ طُ كَرسْ َ رتَ الَ يُشْ ، فَ زِ اللَّوْ ز،ِ وَ وْ اجلَْ ، وَ انِ مَّ ِ الرُّ قِرشْ ءَ كَ ْ اليشَّ

. لِكَ الْبِطِّيخُ ذَ
يفِ  ا  مَ ةُ  فَ صِ فِيهِ  تُوبُ  املَْكْ  ُ رتَ فْ الدَّ  ، ِيمِ املْ  ِ كَرسْ وَ الْبَاءِ  تْحِ  بِفَ  ( جِ امَ نَ ْ ةِ (الْربَ يَ ؤْ رُ ىلَ  عَ  ( (وَ

. ةِ نْ الثِّيَابِ املَْبِيعَ لِ مِ الْعِدْ
ةِ يفِ  ورَ كُ افِ املَْذْ صَ َوْ ىلَ األْ ا فِيهِ عَ دً تَمِ عْ لِ مُ ةً يفِ الْعِدْ بُوطَ رْ ا مَ يَ ثِيَابً ِ رتَ ُوزُ أَنْ يَشْ أَيْ جيَ

. ِ رتَ فْ الدَّ
ا  هَ دَ جَ إِنْ وَ ، فَ ةٍ فَ نَى صِ انَتْ أَدْ ي؛ إنْ كَ ِ رتَ َ املُْشْ ريِّ إِالَّ خُ ، وَ مَ ةِ لَزِ فَ ىلَ الصِّ تْ عَ دَ جِ إِنْ وُ فَ
دَّ  رَ هُ وَ مْ زَ لْ ْ يَ فِ ملَ نْ النِّصْ ثَرَ مِ ثُرَ النَّقْصُ أَكْ إِنْ كَ . فَ هِ رِ دْ نِ بِقَ نْ الثَّمَ نْهُ مِ عَ عَ ضَ ا وَ دً دَ لَّ عَ أَقَ

. بِهِ الْبَيْعَ
الَ  . قَ ادَ ا زَ دُّ مَ رُ قِيلَ يَ ، وَ ائِدِ بَةِ الزَّ هُ بِنِسْ عَ ا مَ يكً ِ انَ الْبَائِعُ رشَ ا كَ دً دَ ثَرَ عَ ا أَكْ هَ دَ جَ إِنْ وَ فَ

. َّ بُّ إيلَ لُ أَحَ َوَّ األْ : وَ مِ اسِ ابْنُ الْقَ
يفِ  تُوبٌ  كْ مَ وَ  هُ َّا  ممِ  ، أَنْقَصُ أَوْ  نَى،  أَدْ هُ  نَّ أَ ى  ادَّعَ وَ يْهِ  لَ عَ ابَ  غَ وَ ي  ِ رتَ املُْشْ هُ  بَضَ قَ لَوْ  وَ
اهُ  عَ ادَّ ا  مَ رَ  أَنْكَ يْثُ  حَ  ( تُوبِ كْ لِلْمَ افِقٌ  وَ مُ لِ  دْ الْعَ يفِ  ا  مَ أَنَّ  الْبَائِعُ  لَفَ  (حَ  ، جِ امَ نَ ْ الْربَ

. ينِهِ بَائِعِ بِيَمِ لُ لِلْ وْ الْقَ ي: أَيْ فَ ِ رتَ املُْشْ
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يْعٌ  بَ اقِصةٌ ، وَ دِيئةٌ أوْ نَ ا رَ يْهِ أهنَ لَ م ادَّعي عَ اهِ رَ افِعِ لدَ دَ دَّ الْبَيعْ كَ رَ ي وَ ِ رتَ لَفَ املَشْ إال حَ وَ
 ، ةِ ؤيَ نَ الرُّ دَّ مَ إالَّ فَال بُ إنْ بالْبَلَد، وَ قْد وَ ْلِس الْعَ نْ يف جمَ ْ يكُ نَ الْبَائع إنْ ملَ إنْ مِ ة وَ فَ عىل الصَّ

. رٌ أوْ فَسادُ لَهُ َ هِ رضَ تْحِ ونَ يف فَ إالَّ أن يَكَ
وزُ  يَجُ ة فَ يَ ؤْ يار بالرُ دْ جدا إالَّ عىل خِ بْعُ ْ يَ ةً ، وإنْ ملَ ادَ ا عَ هَ دَ ْ بَعْ ريَّ تَغَ َ يَ ة إنْ ملَ يَ ؤْ يل رُ عَ وَ

دْ ..... نْقُ ْ يَ طْلَقا إن ملَ مَ
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وَ  ا هُ ذَ أَنَّ هَ ، وَ لَ فِيهِ ا بَدَّ هُ مَ نَّ لَفَ أَ حَ ) وَ دَّ الْبَيْعَ رَ ي وَ ِ رتَ لَفَ املُْشْ لَ (حَ ) بِأَنْ نَكَ إِالَّ (وَ

 . هُ مَ الْبَائِعِ لَزِ لَ كَ إِنْ نَكَ ، فَ يْنِهِ املُْبْتَاعُ بِعَ
UÀêÊ’\;Ì÷¡;√Ëe’\;€“t

 ْ ، إنْ ملَ نْ الْبَائِعِ إِنْ مِ ا، بَلْ (وَ ائِعِهَ ِ بَ ريْ نْ غَ ا مِ ) هلََ ةِ فَ ىلَ الصِّ ةٍ (عَ عَ لْ ) لِسِ يْعٌ ازَ (بَ ) جَ (وَ
 ( دِ قْ ْلِسِ الْعَ نْ املَْبِيعُ يفِ جمَ كُ يَ

. هُ ورُ ضُ ةِ الْبَيْعِ حُ حَّ طُ لِصِ َ رتَ الَ يُشْ )  فَ دِ انَ (بِالْبَلَ ) كَ إِنْ هِ (وَ ْلِسِ نْ جمَ ائِبًا عَ انَ غَ بِأَنْ كَ
مِ  لْ ِ عِ ) لَهُ لِتَيَرسُّ ةِ يَ ؤْ نْ الرُّ دَّ مِ الَ (بُ ، وَ ةِ فَ ىلَ الصِّ هُ عَ يْعُ حُّ بَ الَ يَصِ نْهُ فَ ائِبًا عَ نْ غَ كُ ) يَ إِالَّ (وَ
 ، ةِ فَ ىلَ الصِّ هُ عَ يْعُ وزُ بَ يَجُ ) ، فَ ادٌ لَهُ ، (أَوْ فَسَ بِيعِ ) لِلْمَ رٌ َ هِ رضَ تْحِ ونَ يفِ فَ ، (إالَّ أَنْ يَكُ ةِ يقَ قِ احلَْ

. هُ دُّ ي رَ ِ رتَ شْ لِلْمُ إِالَّ فَ مٌ وَ زِ الْبَيْعُ الَ ا فَ يْهَ لَ هُ عَ دَ جَ مَّ إنْ وَ ثُ
UÏŒd]à;ÏÁÙÑ;Ì÷¡;√Ëe’\;€“t

وَ  هُ ، وَ دِ قْ قْتِ الْعَ ) إىلَ وَ ةً ادَ ا عَ هَ دَ ْ بَعْ ريَّ تَغَ ْ يَ بِيعِ (إنْ ملَ ةٍ لِلْمَ ابِقَ ) سَ ةٍ يَ ؤْ ىلَ رُ ازَ الْبَيْعُ (عَ جَ
 ْ َ ملَ ريُّ هُ التَّغَ أْنُ انَ شَ إِنْ كَ ، فَ ارٍ قَ عَ ، وَ انٍ يَوَ حَ ، وَ ثِيَابٍ ، وَ ةٍ اكِهَ نْ فَ يَاء مِ َشْ فِ األْ تِالَ تَلِفُ بِاخْ ْ خيَ

. ىلَ الْبَتِّ زْ عَ ُ جيَ
ةِ (إن مل يبعد جدا) مَ دِّ ةِ املُْتَقَ يَ ؤْ ةِ أَوْ الرُّ فَ ىلَ الصِّ ا بِيعَ عَ يَارِ مَ ِ ىلَ اخلْ ازَ عَ ) جَ (وَ

فإن بعد جدا مما يظن فيه التغري قبل إدراكه عىل صفته مل جيز (إال عىل خيار بالرؤية)  
أي رؤية املشرتي له.
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إالَّ  الْبَائع،  فمن  وإالَّ  املًِا،  سَ ةُ  قَ فْ الصَّ تْهُ  ركَ وأدْ ا  ارً عقَ ـانَ  كَ إنْ  ي  ِ رتَ املُشْ ـنَ  مِ هُ  مـانُ وضَ
بَ  رُ ا أوْ قَ ارً عا كبرشط  إن كان عقَ النَّقْد فِيه تَطَوُّ ي، وَ رتَ بْضه عىل املُشْ ، وقَ ط فيهامَ ْ لرشَ

هِ، .... وِ يَوم ونَحْ كَ
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ومل يشرتط البائع نقد الثمن.ـ 
 فإن رشط نقد الثمن مل جيز للرتدد بني السلفية والثمنية.

ي)  ِ رتَ شْ نْ الـْمُ ةٍ (مِ مَ دِّ تَقَ ةٍ مُ يَ ؤْ ةِ أَوْ بِرُ فَ ىلَ الصِّ ائِبًا عَ )  أي املَْبِيعِ غَ هُ نُ امَ ضَ (وَ
يفِ  الَ  قَ وَ  ،  (١) ةِ عَ ارَ املُْذَ ىلَ  عَ بِيعَ  لَوْ  وَ ا)  ارً قَ عَ انَ  كَ (إنْ  دِ  قْ بِالْعَ نِهِ  امَ ضَ يفِ  لُ  خُ دْ يَ أَيْ 
ةُ  قَ فْ الصَّ تْهُ  كَ رَ أَدْ الٍ (وَ كَ إشْ بِالَ  الْبَائِعِ  نْ  مِ نُ  امَ الضَّ فَ ةً  عَ ارَ ذَ مُ ارُ  الدَّ بِيعَتْ  إنْ   : يحِ ضِ التَّوْ

املًِا)  سَ
نْ  ) مِ طٍ ْ ، (إالَّ لِرشَ نُ امَ ) الضَّ نْ الْبَائِعِ مِ يبًا (فَ عِ ةُ مَ قَ فْ تْهُ الصَّ كَ رَ ا، أَوْ أَدْ ارً قَ نْ عَ كُ ) يَ إِالَّ (وَ

. لُ بِهِ مَ يُعْ هِ فَ ِ ريْ ي يفِ غَ ِ رتَ ىلَ املُْشْ نْ الْبَائِعِ عَ ىلَ الْبَائِعِ أَوْ مِ هُ عَ نَّ ارِ أَ قَ ي يفِ الْعَ ِ رتَ املُْشْ
ي)  ِ رتَ ىلَ املُْشْ ائِبًا (عَ (وقبضه)  أي: املَْبِيعِ غَ

دُ  ُوزُ النَّقْ امَ جيَ : أَيْ كَ طٍ ْ بِرشَ هُ - كَ َ ريْ ا أَوْ غَ ارً قَ ا - عَ قً طْلَ ا) مُ عً دُ فِيهِ تَطَوُّ ُوزُ (النَّقْ ) جيَ (وَ
ومِ ومل  زُ ىلَ اللُّ ا) عَ ارً قَ ةٍ (عَ مَ دِّ تَقَ ةٍ مُ يَ ؤْ ةِ أَوْ بِرُ فَ ىلَ الصِّ ائِبُ عَ ) املَْبِيعُ الْغَ انَ طٍ (إنْ كَ ْ فِيهِ بِرشَ
 ، طٍ ْ دُ فِيهِ بِرشَ ُوزُ النَّقْ الَ جيَ هُ فَ ائِعُ هُ بَ فَ ، إالَّ أَنْ يَصِ ُ عَ إلَيْهِ التَّغَريُّ ِ هُ أَالَّ يُرسْ أْنَ َنَّ شَ يبعد جدا؛ ألِ

ا. عً ُوزُ تَطَوُّ جيَ وَ
 ِ ريُّ مُ التَّغَ دَ أْنَ عَ َنَّ الشَّ ثَرَ ألِ انٍ الَ أَكْ مٌ ثَ وْ ) يَ هِ وِ نَحْ مٍ وَ يَوْ بَ كَ رُ قَ ، (وَ ارٍ قَ َ عَ ريْ انَ غَ ) كَ (أَوْ

. مُ لَ هُ  ـ تعاىل ـ أَعْ اَللَّ . وَ فِ صْ ةِ أَوْ الْوَ يَ ؤْ دَ الرُّ عْ ِ بَ نيْ مَ يفِ الْيَوْ

(١) ما يُقاس بالذراع.
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ا،  قً مطلَ اءٍ  نَسَ ا  وربَ ربَوي،  امُ  والطَّعَ نِسُ  اجلْ دَ  َ احتَّ إنْ  ل  فَضْ ا  ربَ ام،  طَعَ وَ  ، نيْ عَ يف  م  ـرُ حَ
زة،  ..... ة مناجَ ف ذهبٍ بِفضَّ ْ فيجوز رصَ
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 الربا لغة: الزيادة.

ا: إما ربا فضل وهو الزيادة، وإما ربا النساء وهو التأخري. واصطالحً
ةٍ ادَ يَ زِ أَيْ   ( لٍ فَضْ ا  بَ رِ  : امٍ عَ طَ وَ  ٍ نيْ عَ (يفِ  ا  َاعً إِمجْ وَ نَّةً  سُ وَ ا  كِتَابً  ( مَ رُ (حَ الفضل:  ربا 
، يْنِ ينَارَ بِدِ دِينَارٌ  الَ  وَ  ، ِ َنيْ مهَ رْ بِدِ مٌ  هَ دِرْ ُوزُ  جيَ الَ  فَ  ، امَ فِيهِ  ( نْسُ ِ اجلْ دَ  َ احتَّ (إنْ  ةً  زَ نَاجَ مُ لَوْ  وَ

. ا بِيَدٍ دً لَوْ يَ ِ وَ نيْ اعَ ثَالً بِصَ حٍ مَ مْ اعُ قَ الَ صَ وَ
 ، نْسُ ِ تَلَفَ اجلْ ا اخْ إِذَ ؛ فَ نَاسِ َجْ األْ يِّ وَ بَوِ يَانُ الرِّ يَأْيتِ بَ سَ ) وَ يٌّ بَوِ امَ رِ الُ أَنَّ (الطَّعَ ) احلَْ (وَ
 ، ةٍ نْ فِضَّ نْطَارٍ مِ ينَارٍ بِقِ دِ ا، بِيَدٍ كَ دً انَتْ يَ ةُ إنْ كَ لَ اضَ تْ املُْفَ ازَ يٍّ جَ بَوِ َ رِ ريْ امُ غَ انَ الطَّعَ أَوْ كَ

. ةً زَ نَاجَ ثَالً مُ نْ فُولٍ مَ ادِبَ مِ حٍ بِأَرَ مْ دَبِّ قَ إِرْ وَ
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 ، تَلَفَ نْسُ أَوْ اخْ ِ دَ اجلْ َ ا)  احتَّ قً طْلَ ريٍ (مُ أْخِ ، أَيْ تَ تْحِ النُّونِ ) بِفَ اءٍ ا نَسَ بَ امَ (رِ مَ فِيهِ رُ ) حَ (وَ
امٍ  عَ الَ طَ ا وَ ذَ قْتِ كَ مَ لِوَ اهِ رَ ، أَوْ يفِ دَ ثْلِهِ عُ دِينَارٍ يفِ مِ فْ ُوزُ دَ الَ جيَ . فَ يا، أَمْ الَ بَوِ امُ رِ انَ الطَّعَ كَ

. هُ يلُ صِ يَأْيتِ تَفْ امَ سَ ا، كَ ذَ قْتِ كَ رَ لِوَ امٍ آخَ عَ هِ يفِ طَ ِ ريْ يٍّ أَوْ غَ بَوِ رِ
. ضُ رْ لِكَ الْقَ نْ ذَ تَثْنَى مِ سْ يُ وَ

تْ  ثُرَ قْتِ أَوْ كَ فِ الْوَ ْ نْ رصَ لَّتْ عَ ةٍ ) قَ ضَّ بٍ بِفِ هَ فُ ذَ ْ وزُ رصَ يَجُ : (فَ لِكَ لِمْت ذَ ا عَ إذَ
. نْسِ ِ فِ اجلْ تِالَ خْ ا بِيَدٍ الِ دً : يَ ) أَيْ ةً زَ نَاجَ لِكَ (مُ ا بِذَ ضَ نْدَ الرِّ عِ
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قة،  .... رْ ب معَ فُ رُ ر ولَوْ غلبَة أوْ قَ مؤخَ ، وَ ضٌ بمثلهامَ رْ ا وعَ دمهُ ةٌ أو أحَ فضَّ بٌ وَ ال ذهَ
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ا؛  يَ اوَ تَسَ لَوْ  وَ رِ  خَ اآلْ انِبِ  الْـجَ نْ  مِ امَ  ثْلِهِ بِمِ انِبٍ  جَ نْ  مِ  ( ةٌ فِضَّ وَ بٌ  هَ ُوزُ (ذَ جيَ  ( * (الَ
. مٍ هَ دِرْ ينَارٍ وَ مٍ بِدِ هَ دِرْ ينَارٍ وَ دِ كَ

اةٍ  شَ وَ مٍ  هَ دِرْ أَوْ   ( امَ ثْلِهِ (بِمِ بٍ  ثَوْ وَ ينَارٍ  دِ كَ  - انِبٍ  جَ نْ  مِ  ( ضٌ رْ عَ وَ ا  َ مهُ دُ أَحَ (أَوْ   *
. امَ ثْلِهِ بِمِ

;U;f·É⁄’\;È…;ÎÅ]â’\;ÎÅ¡]Œ’\

مُ  هُّ تَوَ فَ ؛  قَّقِ حَ الْـمُ كَ مُ  هَّ تَوَ الـْمُ لُ  ضْ الْفَ فَ ؛  ائِعِ رَ الذَّ دُّ  سَ بِ  هَ ذْ الْـمَ ةَ  دَ اعِ قَ أَنَّ  مْ  لَ اعْ  *
. هِ قِ قُّ تَحَ ا كَ بَ الرِّ

;U;ÎÅ¡]Œ’\;‰É·;Ì÷¡;Ï÷mŸ^

؛  ةٌ عَ لْ هِ أَوْ سِ عِ ُ نَوْ ريْ امَ غَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ عَ كُ ، أَوْ مَ يْنِ دَ دِ النَّقْ عَ أَحَ ونَ مَ ُوزُ أَنْ يَكُ الَ جيَ * فَ
لَّ  ِ أَقَ بَنيْ دُ الثَّوْ انَ أَحَ امَ كَ بَّ . إذْ رُ اسٍ الَهُ ابْنُ شَ امَ قَ لِ كَ اضُ دَ إىلَ التَّفَ مُ الْقَصْ لِكَ يُوهِ َنَّ ذَ ألِ

. ةُ لَ اضَ تَأْيتِ املُْفَ ثَرَ فَ رِ أَوْ أَكْ خَ ينَارِ اآلْ نْ الدِّ ةً مِ قِيمَ
)  ـ  بَةً لَ ريُ (غَ التَّأْخِ انَ  كَ  ( لَوْ اءِ (وَ النَّسَ ا  بَ رِ نْ  مِ فِيهِ  ملَِا   ( رٍ خَّ ؤَ فُ (مُ ْ رصَ ُوزُ  جيَ الَ   ( (وَ

. لِكَ وُ ذَ ارٌ أَوْ نَحْ يْلٌ أَوْ نَ وٌّ أَوْ سَ دُ امَ عَ يْنَهُ ُولَ بَ أَنْ حيَ كَ
ا يفِ ـ  فَ ارَ ا تَصَ : إذَ نَدٍ لِ سَ وْ بْضِ لِقَ بْلَ الْقَ لِسِ قَ ) يفِ املَْجْ ةٍ قَ رْ عَ فُ ريُ (مَ )  التَّأْخِ بَ رُ (أَوْ قَ

بَ اهـ.  رُ ُوزُ فِيامَ قَ : جيَ قِيلَ قِ وَ طْالَ ِ ىلَ اإلْ ورُ املَْنْعُ عَ هُ املَْشْ رَ فَ ْلِسٍ آخَ ا يفِ جمَ ابَضَ قَ تَ ْلِسٍ وَ جمَ
 ِ انُوتَنيْ انُوتٍ أَوْ حَ رَ حَ دْ ى قَ شَ ، أَوْ مَ مَ اهِ رَ نْهُ الدَّ جَ مِ رِ هُ لِيُخْ انُوتَ ِّ حَ يفِ َ ريْ ولُ الصَّ ا دُخُ أَمَّ وَ

. ازِ وَ قِيلَ بِالـْجَ ةِ وَ اهَ رَ يلَ بِالْكَ قِ مِ فَ اهِ رَ لِيبِ الدَّ لِتَقْ
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ديقٌ  ا وطَال  والَ تصْ دُ أحدمهَ له، أو غابَ نقْ وكِّ ة مَ رضْ لَ يف القبْض، إالَّ بحَ قد ووكَّ أوْ عَ
ل، قبْل أجله ..... بِيعٍ ألجل ومعجَّ مَ ض وَ بادلةِ يف نَقْد أوْ طعامٍ وقرْ فيه كمُ
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) ـ  لِهِ كِّ وَ ةِ مُ َ رضْ نَعُ (إالَّ بِحَ يُمْ ) فَ بْضِ هُ (يفِ الْقَ َ ريْ ) غَ لَ كَّ وَ دَ وَ قَ (أَوْ عَ
.ـ  فُ ْ دُ الرصَّ سُ فْ يَ نَعُ وَ يُمْ لِسِ فَ قٍ يفِ املَْجْ رُّ فَ ) بِالَ تَ الَ طَ ا وَ َ مهِ دِ دُ أَحَ قْ ابَ نَ (أَوْ غَ
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ِبُ ١ـ  ، بَلْ جيَ تِهِ دَ وْ الَ جَ ، وَ نِهِ زْ الَ وَ دِهِ، وَ دَ فِ الَ يفِ عَ ْ ) يفِ الرصَّ يقٌ دِ ُوزُ (التَصْ ) جيَ (الَ
انَ  امَ كَ بَّ ، إذْ رُ قِ دْ الصِّ ، وَ ةِ انَ َمَ ا بِاألْ ورً هُ شْ افِعُ لَك مَ انَ الدَّ إِنْ كَ ، وَ دُ النَّقْ ، وَ نُ زْ الْوَ ، وَ دُّ الْعَ

. رِ خَّ فِ املُْؤَ ْ دِّي إىلَ الرصَّ يُؤَ عُ بِهِ فَ جِ ْ ا؛ فَريَ ائِفً نًا؛ أَوْ زَ زْ ا أَوْ وَ دً دَ ا عَ اقِصً نَ
ا ـ ٢ لَ دِينَارً بَدِّ أَنْ تُ ؛ كَ ةٍ بٍ أَوْ فِضَّ هَ : ذَ وال جيوز التصديق يف املبادلة (يف نقد) أَيْ

 ، ثْلِهِ حٍ بِمِ مْ نْ قَ ا مِ اعً لَ صَ بَدِّ أَنْ تُ ؛ كَ نْسُ ِ تَلَفَ اجلْ لَوْ اخْ امٍ وَ عَ . أَوْ طَ ثْلِهِ ا بِمِ ً مهَ ثْلِهِ أَوْ دِرْ بِمِ
نِ فِيامَ  زْ يْلِ أَوْ الْوَ رِ الْكَ دْ قَ دِ وَ دَ ةِ الْعَ فَ رِ عْ نْ مَ دَّ مِ الَ بُ ، وَ يقُ فِيهِ دِ ُوزُ التَّصْ الَ جيَ ، فَ ولٍ أَوْ بِفُ

. نْهُ نُ مِ يُوزَ
ا،٣ـ  َ مهُ َ ريْ ا، أَوْ غَ امً عَ ا، أَوْ طَ دً قْ َضَ نَ رتَ نْ اقْ يقُ يف (قرض) فمَ دِ ُوزُ التَّصْ ) الَ جيَ (وَ

يَتَغَاىضَ  ةٍ فَ اءَ دَ ، أَوْ رَ ودِ نَقْصٍ جُ لِ وُ تِامَ حْ ؛ الِ نْهُ هُ مِ ذَ ضَ فِيامَ أَخَ ِ قْرتَ قَ الـْمُ دِّ ُوزُ لَهُ أَنْ يُصَ الَ جيَ
. وفِ رُ يفِ نَظِريِ املَْعْ تِهِ وَ اجَ هُ حلَِ ذُ نْهُ آخُ عَ

ودِ نَقْصٍ ٤ـ  جُ ازِ وُ وَ هِ؛ جلَِ ِ ريْ امٍ أَوْ غَ عَ نْ طَ ) مِ لٍ َجَ بِيعٍ ألِ يقُ يف (مَ دِ ُوزُ التَّصْ ) الَ جيَ (وَ
. الِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ لِ أَمْ َكْ دِّي ألِ يُؤَ ةِ فَ اجَ ، أَوْ احلَْ ريِ لِ التَّأْخِ َجْ رُ ألِ تَفَ يُغْ فَ

بْلَ ٥ـ  لَ قَ جِّ ا عُ َنَّ مَ ) : ألِ لِهِ بْلَ أَجَ يُونِ (قَ نْ الدُّ ) مِ لٍ عَجَّ يقُ يف (مُ دِ ُوزُ التَّصْ ) الَ جيَ (وَ
ا. عً فْ رَّ نَ ا جَ فً لَ ونُ سَ يَكُ يلِ فَ رُ لِلتَّعْجِ تَفَ يُغْ ا فَ اقِصً ونَ نَ لُ أَنْ يَكُ تَمِ يَحْ ، فَ لَفٌ لِهِ سَ أَجَ
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،  وال إعطاءُ صائغِ الزنة  ميعُ ل اجلْ تمعا فيه، وتَعَجَّ فُ مع بيْع إِالَّ بدينَار، أو جيَ والَ رصْ
ة ..... رَ األجْ وَ
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ينَارٍ  ا بِدِ بً وْ يَ ثَ ِ رتَ أَنْ يَشْ ، كَ دٍ احِ دٍ وَ قْ امَ يفِ عَ هُ عُ تِامَ : اجْ ) أَيْ يْعٍ عَ بَ فٌ مَ ْ ُوزُ (رصَ ) جيَ (الَ
لِ  َجَ ازِ األْ وَ ؛ جلَِ امَ هِ امِ كَ ، لِتَنَايفِ أَحْ مَ اهِ رَ فَ دِينَارٍ دَ ْ ذَ رصَ أْخُ يَ نِ وَ يْ عَ فِيهِ دِينَارَ فَ دْ ىلَ أَنْ يَ عَ
أَوْ   ، عْلٍ جُ عَ  مَ فِ  ْ الرصَّ أَوْ  الْبَيْعِ  عُ  تِامَ اجْ ُوزُ  جيَ الَ  ا  ذَ كَ وَ  . فِ ْ الرصَّ ونَ  دُ الْبَيْعِ  يفِ  يَارِ  ِ اخلْ وَ
،خالفـًا ألشهب  دٍ قْ ا يفِ عَ نْهَ ِ مِ نَنيْ عُ اثْ تِامَ الَ اجْ ، وَ اضٍ ، أَوْ قِرَ احٍ ، أَوْ نِكَ ةٍ كَ ِ اةٍ، أَوْ رشَ اقَ سَ مُ
ا إىل أن العقد قد احتو عىل أمرين كل منهام جائز عىل  حيث قال بجواز مجعهام نظرً

انفراده، قال ابن رشد: وقول أشهب أظهر من جهة النظر وإن كان خالف املشهور.
U]⁄·Â;ŽÎÑ̨ÂÖ̌ Ćï÷Ž’; ŽflłËh̨Ñ̨Êê̌;”̨Ž’Ç̨; łfl ŽŸ;\ łÊfįłmį łà\Ą̂

عُ ١)  فَ يَدْ ، فَ مَ اهِ رَ ةَ دَ ْسَ ينَارٍ إالَّ مخَ ةً بِدِ عَ لْ يَ سِ ِ رتَ أَنْ يَشْ ) : كَ ينَارٍ ا (بِدِ ونَ كُ ) أَنْ يَ (إالَّ
. ةِ عَ لْ عَ السِّ مَ مَ اهِ رَ ةَ دَ ْسَ ذُ مخَ أْخُ يَ ينَارَ وَ الدِّ

نْ ٢)  مِ لَّ  أَقَ مِ  اهِ رَ الدَّ نْ  مِ ذَ  أْخُ يَ بِأَنْ   ، دِينَارٍ يفِ  الْبَيْعُ  وَ فُ  ْ الرصَّ  : أَيْ ا)  عَ تَمِ ْ جيَ (أَوْ 
 َ رشَ دَ عَ عُ أَحَ فَ يَدْ ، فَ فِ دِينَارٍ نِصْ انِريَ وَ نَ ةِ دَ َ ثَرَ بِعَرشْ ةً أَوْ أَكْ عَ لْ يَ سِ ِ رتَ أَنْ يَشْ . كَ فِ دِينَارٍ ْ رصَ
 ِ تَنيْ ورَ فِ يفِ الصُّ ْ الرصَّ ةِ وَ عَ لْ يلِ السِّ نْ تَعْجِ دَّ مِ الَ بُ . وَ فِ دِينَارٍ فَ نِصْ ْ ذُ رصَ أْخُ يَ ا وَ دِينَارً

: لِهِ وْ ارَ بِقَ إِلَيْهِ أَشَ ، وَ دِ النَّقْ تْ كَ ارَ ةَ صَ عَ لْ َنَّ السِّ ؛ ألِ حِ اجِ ىلَ الرَّ عَ
وَ  هُ نْ الْبَائِعِ وَ مِ مِ اهِ رَ عَ الدَّ ةِ مَ عَ لْ السِّ ي وَ ِ رتَ شْ نْ الْـمُ نَ مِ : الثَّمَ ) أَيْ يعُ مِ لَ اجلَْ تَعَجَّ (وَ

ا. عَ تَمِ ْ ىلَ جيَ طْفٌ عَ عَ
: ِ تَنيْ ورَ ادِقٌ بِصُ ) وهذا صَ ةَ رَ ُجْ األْ ةَ وَ نَ ائِغٍ الزِّ طَاءُ صَ ُوزُ (إعْ ) جيَ الَ (وَ

ةَ ـ  بِيكَ عَ لَهُ السَّ فَ دْ يَ ةٍ وَ وكَ كُ سْ مَ مَ اهِ رَ َا دَ هنِ زْ ةً بِوَ بِيكَ ائِغِ سَ نْ الصَّ ذَ مِ أْخُ : أَنْ يَ ُوىلَ األْ
. ةِ يَاغَ ةَ الصِّ رَ عَ لَهُ أُجْ فَ دْ يَ ا لَهُ وَ هَ وغَ لِيَصُ



X ٢٠الصف الثاين الثانو

ضا، ولهٌ  از له الرَّ ة جَ ن نقْص أوْ غشٍّ أو كرصاص، فإن كان بِاحلرضْ يبًا مْ د عْ إِنَّ وجَ وَ
 ، حَّ صَ النقْص  بغري  ريض  فإنْ   ، طولٍ أوْ  ة  مفارقَ بَعْد  كان  إن  وَ الْبدل  أوْ   ، امِ متْ اُإلِ طلب 

وإالَّ نُقِضَ كالنَّقص  
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. ـ  ةِ رَ ُجْ األْ ةَ  ادَ يَ زِ وَ هِ  نْسِ جِ نْ  مِ نِهِ  زْ بِوَ ا  وكً كُ سْ مَ أَوْ  ا  وغً صُ مَ نْهُ  مِ ذَ  أْخُ يَ أَنْ   : الثَّانِيَةُ
إِالَّ  ، وَ ةِ لَ اضَ فَ ةَ لِلْمُ رَ ُجْ هُ األْ ادَ ْتَنِعُ إنْ زَ الثَّانِيَةُ متَ . وَ ريِ ةً لِلتَّأْخِ رَ هُ أُجْ دْ زِ ْ يَ إِنْ ملَ ْتَنِعُ وَ ُوىلَ متَ األْ وَ

. ةِ زَ طِ املُْنَاجَ ْ ازَ بِرشَ جَ
ريِ  لِلتَّأْخِ ُوىلَ  األْ تَنَعَتْ  امْ  - ةٍ  فِضَّ وَ بٍ  هَ ذَ كَ  - ا  نْسً جِ َالِفٍ  خمُ دٍ  بِنَقْ اءُ  َ الرشِّ عَ  قَ وَ وْ  لَ فَ

ةِ زَ طِ املُْنَاجَ ْ تْ الثَّانِيَةُ بِرشَ ازَ جَ وَ
UÃÖë’\;È…;fË¡;ÄÊpÂ;€“t

 َ ريْ دَ غَ جَ ) وَ نْ نَقْصٍ أَوْ غِشٍّ  أَوْ هِ (مِ انِريِ نَ ِهِ أَوْ دَ امهِ رَ يْبًا) يفِ دَ ا (عَ َ مهُ دُ ) أَحَ دَ جَ (إِنْ وَ
نْ  فِ مِ ْ ، (فإن كان باحلرضة) أي : حرضة الرصَّ اسٍ نُحَ ) وَ اصِ صَ رَ بٍ (كَ هَ الَ ذَ ةٍ وَ فِضَّ
مُ  دَ ) عَ لَهُ ، (وَ فُ ْ حَّ الرصَّ صَ ، وَ كِرَ َّا ذُ هُ ممِ دَ جَ ا) بِامَ وَ ضَ ازَ لَهُ الرِّ ، (جَ الَ طُولٍ ، وَ ةٍ قَ ارِ فَ ِ مُ ريْ غَ
اصِ  صَ الرَّ وَ الْغِشِّ  يفِ   ( لِ الْبَدَ (أَوْ  ا  نً زْ وَ أَوْ  ا  دً دَ عَ النَّاقِصِ  يفِ   ( َامِ متْ ِ اإلْ لَبُ  (طَ و  ا  ضَ الرِّ
 ِ ريْ يْبِ (بِغَ دُ الْعَ اجِ ) وَ َ يضِ إِنْ رَ ، (فَ لِسِ ) يفِ املَْجْ ةٍ أَوْ طُولٍ قَ ارَ فَ دَ مُ عْ انَ بَ إِنْ كَ هِ، (وَ وِ نَحْ وَ
 ، فٍ ْ ِ رصَ ريْ نْ غَ ازِ الْبَيْعِ بِهِ مِ وَ فُ جلَِ ْ ) الرصَّ حَّ اصِ (صَ صَ وُ الرَّ نَحْ وَ الْغِشُّ وَ هُ ) وَ النَّقْصِ

. هِ دِ نْ يَ جَ مِ رَ ا خَ امَ مَ نْهُ لٌّ مِ ذَ كُ أَخَ فُ وَ ْ ) الرصَّ ضَ بِهِ (نَقَضَ رْ ) يَ إِالَّ (وَ
َ بِهِ  يضِ ا، رَ قً طْلَ دَ الطُّولِ مُ عْ نْقَضُ بَ هُ يُ إِنَّ ، فَ نِ زْ دِ أَوْ الْوَ دَ (كالنقص) أ: كنَقْصِ الْعَ

. ضَ رْ ْ يَ هُ أَوْ ملَ دُ اجِ وَ
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ا نُقض،  طلقً صوغ مُ َ معَنيَّ أوْ مَ ريْ لَو غَ ريْ مصوغ بعْد مفارقة أوْ طول وَ تُحقَّ غَ وإنْ اسْ
بًا، إذا كان خيّرجُ منه  إن ثوّ د النَّقديْن وَ َىلّ بأحَ مُ تعَجيل البَدلِ وجاز حمُ ، فيلزْ حَّ وإالَّ صَ

تْ   بْك، وإالَّ فكالعدم، إن أُبِيحَ شئ بالسَّ
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دُ  قَّ أَحَ تُحِ ا اسْ ا إذَ ىلَ مَ مِ عَ الَ عَ يفِ الْكَ َ يبًا، رشَ عِ دَ مَ جِ ا وُ ا إذَ ىلَ مَ مِ عَ الَ نْ الْكَ غَ مِ رَ ملََّا فَ وَ
قَال: نِ فَ يْ دَ النَّقْ

ا أَمْ الَ  وكً كُ سْ انَ مَ اءٌ كَ وَ ) - سَ وغٍ صُ َ مَ ريْ ِ (غَ فَنيْ ارِ تَصَ دِ الْـمُ نْ أَحَ ) مِ قَّ تُحِ إِنْ اُسْ (وَ
قَّ  تُحِ اُسْ  ( ، (أَوْ فِ ْ لِلرصَّ  ( ٍ عَنيَّ مُ  َ ريْ قَّ (غَ تُحِ اُسْ ا  مَ انَ  كَ  ( لَوْ وَ  ، طُولٍ أَوْ  ةٍ  قَ ارَ فَ مُ دَ  عْ - (بَ
هُ  ُ ريْ ومُ غَ قُ الَ يَ يْنِهِ فَ ادُ لَعَ رَ وغَ يُ َنَّ املَْصُ قةٌ أَمْ الَ - ألِ ارِ فَ لَ طُولٌ أَوْ مُ صَ ا) حَ قً طْلَ وغٌ مُ صُ (مَ

. مَ دَّ قَ ا تَ ىلَ مَ يعُ عَ مِ ، الَ اجلَْ قَّ تُحِ فُ فِيامَ اُسْ ْ ) الرصَّ هُ - (نُقِضَ امَ قَ مَ
يلُ  افِعَ (تَعْجِ ) الدَّ مُ زَ يَلْ ، (فَ فُ ْ ) الرصَّ حَّ ةِ (صَ َ رضْ وغِ بِاحلَْ ُ املَْصُ ريْ قَّ غَ تُحِ ) بِأَنْ اُسْ إِالَّ (وَ

. إِالَّ نُقِضَ )  وَ لِ الْبَدَ
U]¬Ÿ;]⁄‚d;È÷u⁄̌’\;Â^;flÁÅŒfi’\;Åt_d;È÷u⁄’\;√Ëd;€“t

انَ  ا - إنْ كَ عً ِامَ مَ ىلَّ هبِ حَ يَأْيتِ الْـمُ سَ ا، وَ َ مهِ دِ َ بِأَحَ يلِّ ا حُ نِ مَ يْ دَ دِ النَّقْ بَاعُ بِأَحَ ) أَنْ يُ ازَ (جَ
 ( بْكِ بِالسَّ ءٌ  ْ يشَ نْهُ  مِ جُ  ْرُ خيَ انَ  كَ ا  (إذَ ا،  فً حَ صْ مُ وَ ا  يْفً سَ ىلَ  أَوْ فَ  - ا  بً وْ ثَ ا  َ مهِ دِ بِأَحَ ىلَّ  حَ الـْمُ

. طٍ ْ رٌ بِالَ رشَ اهِ هِ ظَ يْعِ ازُ بَ وَ ) فَجَ مِ دَ الْعَ كَ بِكَ (فَ ا سُ ءٌ إذَ ْ نْهُ يشَ جْ مِ ْرُ ) خيَ إِالَّ ، (وَ بِالنَّارِ
: ةٌ ثَ وطٌ ثَالَ ُ بْكِ رشُ ءٌ بِالسَّ ْ نْهُ يشَ جُ مِ ْرُ ي خيَ ىلَّ الَّذِ حَ يْعِ الْـمُ ازِ بَ وَ طُ جلَِ َ رتَ يُشْ وَ

بَةٍ ١ـ  قَصَّ مُ ةٍ  مَ عِامَ ،وكَ لٍ جُ رَ بِ  ثَوْ وَ  ، نيٍ كِّ سِ كَ ؛  تْ مَ رُ حَ إنْ  الَ  يَةُ  لْ ِ احلْ  ( تْ أُبِيحَ (إنْ 
 ، يَةِ لْ ِ احلْ  ِ ريْ غَ نْ  مِ نُ  الثَّمَ ونَ  يَكُ أَنْ  إالَّ   . وضِ رُ بِالْعُ بَلْ  ا  َ مهِ دِ بِأَحَ هُ  يْعُ بَ ُوزُ  جيَ الَ  فَ اةٍ،  وَ دَ وَ

. فِ ْ مَ يفِ الرصَّ دَّ قَ امَ تَ ا يفِ دِينَارٍ كَ عَ تَمِ ْ جيَ وَ
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مها إن  يلِّ هبام جاز بأحدِ إن حُ ا وبصنفه إنْ كانت الثُلث، وَ ل مطلقً وسمرت، وعجَّ
...، قَ بام يُغش به الناسُ دِّ الص ملنْ ال يغُشُّ بِه  وتُصُ وشٌ بمثله وبخَ وهرِ ومغشُ تبعا اجلْ
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.ـ ٢ ادٌ نْهُ فَسَ ا مِ عِهَ لْ ىلَ خَ مُ عَ زَ لْ يْثُ يَ بَاعِ بِحَ يَةُ يفِ الْـمُ لْ ِ ) احلْ تْ رَ مِّ إن (سُ وَ
، ـ ٣ يْنِ دَ نِعَ بِالنَّقْ ا مُ َ مهُ دُ الَ أَوْ أَحَ إِنْ أَجَّ . فَ نٍ ثَمَّ مُ نٍ وَ نْ ثَمَ يْهِ مِ لَ ودَ عَ قُ ) املَْعْ لَ جَّ إن (عَ وَ

يَةُ  لْ ِ انَتْ احلْ ا) كَ قً طْلَ هِ (مُ نْفِ ِ صِ ريْ ازَ الْبَيْعُ بِغَ وطُ جَ ُ تْ الرشُّ دَ جِ ا وُ إِذَ . وَ وضِ رُ ازَ بِالْعُ جَ وَ
. رِ أَمْ الَ اهِ وَ ا لِلْجَ بَعَ تَ

;U; fi√Žd\Ñ̨; fiº łÖą̊;Ą̊ÁŽÜ;C Ž„ Žłfi ŽëŽdD;√̨ËŽd;\Ç̨bĄ̂

.٤ـ  ونَ دُ ) فَ غُ (الثُّلُثَ بْلُ يَةُ تَ لْ ِ ) احلْ انَتْ  (إنْ كَ
بَاعَ  : الْـمُ )  أَيْ رَ هَ وْ ا اجلَْ بِعَ ا إنْ تَ َ مهِ دِ هُ (بِأَحَ يْعُ ) بَ ازَ ا (جَ عً ) مَ ِامَ بَاعُ (هبِ ) الْـمُ َ يلِّ إِنْ حُ (وَ

ا. عً ِامَ مَ ا بِهِ الَ هبِ َ ي مهُ الَّذِ
UèÊç∆⁄’\;√Ëd;€“t

. بِ هَ ىلَ املَْذْ ) عَ الِصٍ بِخَ ثْلِهِ ـ وَ هُ  (بِمِ يْعُ ) : أَيْ بَ وشٌ غْشُ ازَ (مَ جَ
خَ  فُسِ ، وَ هُ َ ريْ لِيا أَوْ غَ هُ حُ لُ ْعَ جيَ هُ وَ ُ رسِّ ) ، بَلْ ملَِنْ يُكَ غُشُّ بِهِ : إنْ بِيعَ (ملَِنْ الَ يَ ازِ وَ لُّ اجلَْ ِ حمَ وَ

. غُشُّ بِهِ إنْ بِيعَ ملَِنْ يَ
;U;‰ÖË≈;é∆Á;flŸ̨;√Ÿ;€—]u’\;„÷¬Á;]Ÿ;*

ىلَ  عَ بِهِ  قَ  دَّ تَصَ يَ أَنْ  اكِمِ  لِلْحَ ازَ  فَجَ  ، لِلْغَاشِّ ا  بً أَدَ  ( النَّاسُ بِهِ  غَشُّ  يُ بِامَ  قَ  دِّ تُصُ (وَ
نْهُ  الٍ مِ ذِ مَ هُ بِأَخْ بُ ُوزُ أَدَ الَ جيَ هِ، وَ وِ نَحْ بٍ وَ ْ هُ بِرضَ بَ دِّ ؤَ ازَ أَنْ يُ جَ . وَ يْهِ لَ مُ عَ ْرُ الَ حيَ اءِ؛ وَ رَ قَ الْفُ

. وقِ نْ السُّ هُ مِ جَ ْرِ اكِمِ أَنْ خيُ لِلْحَ . وَ ةِ نْ الظُّلْمَ ا مِ ثِريً عُ كَ قَ امَ يَ كَ
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كخلْط جيدّ برديء، من طعامٍ أو غريه.
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يْسَ  لَ نَا فَ شَّ نْ غَ الَ النَّبِيُّ - ملسو هيلع هللا ىلص -: «مَ قَ انِ وَ يَوَ تَّى يفِ احلَْ ءٍ حَ ْ لِّ يشَ ونُ يفِ كُ الْغِشُّ يَكُ وَ
، أَوْ  هِ نْسِ نْ جِ ) مِ دِيءٍ ، (بِرَ قِيقٍ دَ ، وَ يْتٍ زَ ، وَ نٍ مْ سَ ، وَ بَنٍ لَ ) كَ يِّدٍ ءٍ (جَ ْ ) يشَ لْطِ خَ نَّا». (كَ مِ

 . تَّانٍ كَ طْنٍ وَ قُ ثِيَابٍ وَ ) كَ هِ ِ ريْ امٍ أَوْ غَ عَ نْ طَ هِ (مِ نْسِ ِ جِ ريْ غَ
* * *
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الفواكه،  خل  فتدْ التداوي،  ه  وجْ عىل  ال  الطعْم  جمرد  الطعام  يف  النَّساءِ  ربا  علَّة 
ل  لبَة ولَوْ يابسة، فيمنع بعْضه، ببعْض إىل أجل، وجيُوز التفاضُ احلُ رض، والبقول، وَ واخلُ
با الْفضل فيه : اقتِياتٌ وادخار ، .... ا بيد، وعلةُ رِ بوي يدً فيها ولو باجلنس يف غري الرَّ
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ا  طْعُومً هُ مَ نُ وْ : كَ ) أَيْ مِ دُ الطُّعْ َرَّ هِ (جمُ ِ ريْ غَ يِّ وَ بَوِ ) الرِّ امِ اءِ يفِ الطَّعَ ا النَّسَ بَ ةِ (رِ مَ رْ ) حُ ةُ لَّ (عِ
لٍ  هِّ سَ نْ مُ  بِهِ مِ اوَ تَدَ امَ يُ ؛ فَ ي بِهِ اوِ هِ التَّدَ جْ ِ وَ ريْ ىلَ غَ : عَ ي) أَيْ اوِ هِ التَّدَ جْ ىلَ وَ ، (الَ عَ يٍّ مِ دَ آلِ

. ريُ اءُ أَيْ التَّأْخِ ُوزُ فِيهِ النَّسَ هِ جيَ ِ ريْ أَوْ غَ
يَارِ  ِ اخلْ كَ  َ رضَ أَخْ لُ  كَ ؤْ يُ ا  مَ  ( ُ رضَ الْـخُ (وَ وغريه  انٍ  مَّ رُ كَ ا  هَ ِيعُ مجَ  ( اكِهُ وَ الْفَ لُ  خُ تَدْ (فَ
 . ةً ابِسَ لَوْ يَ مِّ (وَ ) بِالضَّ بَةِ لْ احلُْ لِ (وَ جْ الْفُ قَاسِ وَ لْ الْقُ رِ وَ زَ اجلَْ مِّ كَ ) بِالضَّ الْبُقُولِ الْبِطِّيخِ (وَ وَ

ا. يَ اوَ لَوْ تَسَ ) وَ لٍ هُ (بِبَعْضٍ إىلَ أَجَ يْعُ )  أَيْ بَ هُ نَعُ بَعْضُ يُمْ فَ
  ( ِ ريْ ِ (يفِ غَ لَنيْ طْ طْلٍ بِرِ رِ ، كَ دِ احِ ) الْوَ نْسِ ِ لَوْ بِاجلْ ثُرَ (وَ لَّ أَوْ كَ ا) قَ لُ فِيهَ اضُ ُوزُ التَّفَ جيَ (وَ

 ( ا بِيَدٍ دً انَ (يَ ا إذا كَ نْهَ ) مِ يِّ بَوِ امِ (الرِّ الطَّعَ
 . نِ يْ رَ َمْ األْ وعُ  ْمُ جمَ أَيْ   ( ارٌ خَ ادِّ وَ تِيَاتٌ  (اقْ امِ  الطَّعَ يفِ   ( لِ ضْ الْفَ ا  بَ (رِ ةِ  مَ رْ حُ  ( ةُ لَّ عِ (وَ
رُ  خَ دَّ يُ ، وَ يْهِ لَ ارِ عَ تِصَ قْ نْدَ االِ ومُ بِهِ الْبِنْيَةُ عِ قُ ا تَ ؛ أَيْ مَ رُ خَ دَّ يُ تَاتُ وَ قْ ا يُ : مَ يُّ بَوِ امُ الرِّ الطَّعَ فَ

. ريِ دُ بِالتَّأْخِ سُ فْ الَ يَ ، وَ ةً ادَ نْهُ عَ بْتَغَى مِ دِ الْـمُ َمَ إىلَ األْ
نَى  عْ يفِ مَ . وَ بِ هَ ىلَ املَْذْ ارِ عَ خَ دِّ دَّ يفِ االِ الَ حَ الِبًا، وَ يْشِ غَ عَ ا لِلْ ذً تَّخَ هُ مُ نُ وْ طُ كَ َ رتَ الَ يُشْ وَ

. يَأْيتِ امَ سَ لٍ كَ بَصَ هُ كَ لِحُ صْ تِيَاتِ مُ قْ االِ
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والْقطـاين  أجناس  وهي  وأرزٍ  ن  ودُخْ رةٍ  وذُ وعلَسِ  جنْس  وهي  لْتَ  وسُ وشعري   ٍّ كربُ  
ر الْكتَّان وهي  يْت ومنها بذْ ، وزبيب، وتني وهي أجناسٌ وذوات الزَّ وهي أجنْاسٌ ومتْرٍ

ول ..... أجناسُ كزيوهتا، والْعُسُ
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ةُ  ثَ : الثَّالَ ) أَيْ يَ هِ ، وَ لْتٍ سُ ، وَ عِريٍ شَ ، وَ ٍّ ربُ ا: (كَ هَ نَاسِ يَانِ أَجْ بَ اتِ وَ يَّ وِ بَ دِّ الرِّ عَ يفِ عَ َ مَّ رشَ ثُ
لَوْ  الً وَ اضِ تَفَ ا بِبَعْضٍ مُ هَ يْعُ بَعْضِ مُ بَ رَّ يُحَ ا. فَ تِهَ عَ نْفَ بِ مَ ارُ بِ لَتَقَ هَ ىلَ املَْذْ دٌ عَ احِ ) وَ نْسٌ (جِ

ا بِيَدٍ دً يَ
ةٍ،  رَ ذُ (وَ  ، نِ الْيَمَ اءَ  نْعَ صَ لِ  أَهْ امُ  عَ طَ  : ِّ الْربُ ةِ  قَ لْ خِ نْ  مِ يبٌ  رِ قَ ؛  مِ الالَّ تْحِ  بِفَ  ( لَسٍ عَ (وَ
يمِ  ْسِ بِّ الْربِ قَ حَ وْ غِريٌ فَ بٌّ صَ : حَ ةِ مَ عْجَ اءِ الْـمُ ونِ اخلَْ كُ سُ ةِ وَ لَ مَ هْ الِ الْـمُ مِّ الدَّ )  بِضَ نٍ دُخْ وَ
ىلَ  نْسٌ عَ ا جِ نْهَ دٍ مِ احِ لُّ وَ )  أَيْ كُ نَاسٌ ةُ (أَجْ عَ بَ َرْ ) أَيْ األْ يَ هِ . وَ زٍ أُرْ ، (وَ انِ ودَ امُ السُّ عَ طَ

ا. نْهَ نْسِ مِ ِ نَعَ يفِ اجلْ مَ ، وَ ةً زَ نَاجَ ا مُ يْنَهَ لُ بَ اضُ ُوزُ التَّفَ تِهِ جيَ دَ حِ
وزُ بَنيَْ  جيَُ ، وَ دِ احِ نْسِ الْوَ ِ لُ يفِ اجلْ اضُ نَعُ التَّفَ مْ ) يُ نَاسٌ يَ أَجْ هِ ة (وَ بْعَ )(١) السَّ ّ طَاينِ الْقَ  (وَ

. ِ نيْ نْسَ ِ اجلْ
تُونٍ  يْ زَ نْ  مِ  ( يْتِ الزَّ اتِ  وَ ذَ وَ  . نَاسٌ أَجْ يَ  هِ (وَ ورِ  هُ املَْشْ ىلَ  عَ  ( تِنيٍ وَ بِيبٍ  زَ وَ ْرٍ  متَ (وَ
حِ  جَ َرْ ىلَ األْ لِ عَ دَ رْ اخلَْ افِ وَ تْحِ الْكَ ) بِفَ تَّانِ رُ الْكَ ا بِزْ نْهَ مِ . (وَ رَ َ لٍ أَمحْ فُجْ مٍ وَ طُ رْ قُ مٍ وَ سِ مْ سِ وَ
 ، ْرٍ ، أَوْ متَ لٍ نْ نَحْ انَتْ مِ لٍ كَ سَ ْعُ عَ )  مجَ ولِ الْعُسُ نَاسٌ (وَ َا أَجْ إِهنَّ ا) فَ َ يُوهتِ زُ ، كَ نَاسٌ يَ أَجْ هِ (وَ
 ِ لَنيْ طْ لٍ بِرِ لِ نَحْ سَ نْ عَ طْلٍ مِ رِ ، كَ لُ اضُ ا التَّفَ ُوزُ فِيهَ . جيَ نَاسٌ لِكَ أَجْ ِ ذَ ريْ ، أَوْ غَ بٍ أَوْ قَصَ

ا. نْهَ عِ مِ نَعُ يفِ النَّوْ مْ يُ ، وَ ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إذَ بٍ لِ قَصَ سَ نْ عَ مِ

(١) القطاين السبع هي: احلمص /الفول /اللوبيا / العدس /اجللبان /البازالء /الرتمس.
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ر املْساواةُ   تُتحَّ ، فَ و جنْسٌ طْنية جنْسٌ إال بأبْزارٍ وبيٌضٌ وهُ ها من قُ  واألخباز ولوْ بعْضُ
تلفتْ  اخْ ولو  جنسٌ  وهوُ  طـْري  مُ  وحلْ  ، جنْسٌ وهو  لبنٍ  ومطْلق   ، جنْسٌ وهو  رٌ  وسكَّ

، والْعظْم، ..... تُهُ واملْرقُ مرقَ
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دٌ  احِ وَ نْسٌ  جِ حٍ  مْ قَ نْ  مِ ا  هَ بَعْضُ وَ ولٍ  فُ كَ  ( طْنِيَّةٍ قُ نْ  مِ ا  هَ بَعْضُ لَوْ  ا (وَ هَ لُّ كُ  ( بَازُ َخْ األْ (وَ
ُوزُ  جيَ ا وَ نْسً هِ جِ ِ ريْ عَ غَ ونُ مَ الَ يَكُ ) فَ ارٍ زَ ونَ الْبَعْضُ (بِأَبْ ) أَنْ يَكُ ا (إالَّ لُ فِيهَ اضُ مُ التَّفَ ْرُ حيَ
 ، ارِ زَ َبْ نْسُ األْ ادُ جِ رَ الـْمُ . وَ ارٌ زَ امَّ لَيْسَ فِيهِ أَبْ هُ عَ لُ نْقُ ارَ تَ زَ َبْ َنَّ األْ هِ؛ ألِ ِ ريْ عَ غَ لُ فِيهِ مَ اضُ التَّفَ

. دِ احِ قُ بِالْوَ دُ يَصْ فَ
لَوْ  وَ   ( اةُ اوَ سَ الْـمُ   رَّ تُتَحَ ، (فَ دٌ احِ وَ  ( نْسٌ ا، (جِ هَ ِ ريْ غَ أَوْ  اجٍ  دَجَ نْ  مِ  ( وَ هُ وَ يْضٌ  بَ (وَ

. يُّ رِ الَ املَْازِ امَ قَ ثَرَ كَ ِ أَوْ أَكْ تَنيْ يْضَ ةً بَ يْضَ ي بَ رِّ تَىضَ التَّحَ اقْ
النَّبَاتِ  أَوْ  رِ  رَّ املُْكَ نْ  مِ طْلٌ  رِ نَعُ  يُمْ فَ  ، دٌ احِ وَ  ( نْسٌ نَافِهِ (جِ أَصْ يعِ  مِ بِجَ  ( وَ هُ وَ رٌ  كَّ سُ (وَ

. دٌ احِ ) وَ نْسٌ نَافِهِ (جِ ) بِأَصْ وَ هُ ا (وَ هَ ِ ريْ رٍ أَوْ غَ قَ نْ بَ ) مِ طْلَقُ لَبَنٍ مُ . (وَ هِ ِ ريْ عَ غَ ِ مَ لَنيْ طْ بِرِ
 ، دٌ احِ وَ  ( نْسٌ ا (جِ ِيعِهَ مجَ نْ  مِ  ( وَ هُ مٍ (وَ خَ رَ وَ أَةٍ،  دَ حِ كَ  ٍّ يشِ حْ وَ أَوْ  إِنيسٍّ  طري)  (وحلم 
ةٍ  ْتَلِفَ اقٍ خمُ رَ بِخَ بِأَمْ ) بِأَنْ طُ تُهُ قَ رَ تْ مَ تَلَفَ لَوْ اخْ ، (وَ نْسٌ نْهُ جِ املَْطْبُوخُ مِ ، وَ لُ اضُ نَعُ فِيهِ التَّفَ مْ يُ

ا. نْسً نِهِ جِ وْ نْ كَ لِكَ عَ هُ ذَ جُ ْرِ الَ خيُ ، وَ ارٍ أَمْ الَ زَ بِأَبْ
ُوزُ  جيَ وَ  ، قٍ رَ مَ  ْ طْيلَ بِرِ مٍ  حلَْ طْلُ  رِ ُوزُ  جيَ الَ  فَ  . امَ يْنَهُ بَ لُ  اضُ التَّفَ نَعُ  مْ يُ مِ  اللَّحْ كَ  ( قُ املَْرَ (وَ
 ، بَعِ َرْ األْ رِ  وَ الصُّ يفِ  ثِالً  تَامَ مُ امَ  ثْلِهِ بِمِ امَ  هُ كَ مٍ  حلَْ وَ قٍ  رَ بِمَ وَ بِخَ  طُ مٍ  بِلَحْ وَ  ، ثْلِهِ بِمِ قٌ  رَ مَ
 ، رِ  التَّمْ نَوَ وَ كَ هُ . فَ ا بِيَدٍ دً ةِ يَ لَ ثَ امَ نْ الْـمُ دَّ مِ الَ بُ ، فَ الِصِ مِ اخلَْ اللَّحْ تَلَطُ كَ خْ ) الْـمُ ظْمُ الْعَ (وَ
  النَّوَ الً كَ اضِ تَفَ مِ مُ هُ بِاللَّحْ يْعُ ازَ بَ لُ جَ كَ ؤْ انَ الَ يُ كَ لَ وَ صَ إِنْ انْفَ ، فَ نْهُ لْ عَ صِ نْفَ ْ يَ يْثُ ملَ حَ

. هِ ْرِ نْ متَ لَ عَ صَ ا انْفَ إذَ
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وكرويا  بُرة،  وكزْ فلفل  من  وتابل  وثُوم،  وبصل،  كملْح،  صلْحه  ومُ م،  كاللَّحْ دُ  لْ واجلْ
، وخردل وفسد املنْهي عنْهُ إال لدليل، . امر وكمونَنيْ وأنيسون، وهي أجنَاسٌ وشَ
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تَثْنَى  سْ يُ الَ  وَ  ، ةً زَ نَاجَ مُ ا  يً رِّ َ حتَ أَوْ  ا  نً زْ وَ ا  ثْلِهَ بِمِ ةٌ  بُوحَ ذْ مَ اةٌ  شَ تُبَاعُ  فَ  ( مِ اللَّحْ كَ دُ  لْ ِ اجلْ (وَ
. ضٌ رَ هُ عَ َنَّ امِ ألِ يْضِ النَّعَ ِ بَ قِرشْ تَثْنَى كَ سْ هُ يُ إِنَّ وفِ فَ فِ الصُّ الَ ، بِخِ لْدُ ِ اجلْ

، بقوله: يْهِ لَ بَّهَ عَ لِ ـ نَ ضْ ا الْفَ بَ هُ رِ لُ خُ يَدْ ا بِهِ ـ فَ قً لْحَ يِّ مُ بَوِ امِ الرِّ لِحُ الطَّعَ صْ انَ مُ ملََّا كَ وَ
امِ  اعُ بِالطَّعَ تِفَ نْ تِمُّ االِ ا الَ يَ : مَ وَ هُ امِ وَ لِحِ الطَّعَ صْ مُ كَ : وَ » أَيْ رٍّ ىلَ «بُ طْفٌ عَ ) عَ هِ لِحِ صْ مُ (وَ
 : لِهِ وْ آنِ يفِ قَ رْ امَ يفِ الْقُ اءِ كَ مٌ بِالْفَ وَ الُ فُ قَ يُ ثَةِ وَ ثَلَّ مِّ الـمُ ) بِضَ ثُومٍ ، وَ لٍ بَصَ ، وَ لْحٍ مِ ، (كَ إالَّ بِهِ
 ، يْنِ اءَ مِّ الْفَ ) بِضَ لٍ فُ لْ نْ فُ : (مِ لِهِ وْ يَّنَهُ بِقَ بَ ا وَ هَ كَرسِْ ةِ وَ دَ حَّ وَ تْحِ الْـمُ ) بِفَ ابِلٍ تَ نث ~  مث(١) (وَ
ينًا  سِ ايُ  الزَّ لَبُ  قْ تُ دْ  قَ وَ الْبَاءُ  تَحُ  فْ تُ دْ  قَ وَ ةِ  دَ حَّ وَ الـْمُ الْبَاءِ  وَ افِ  الْكَ مِّ  بِضَ  ( ةٍ رَ بَ زْ كُ (وَ
 ( رٍ امَ شَ يَا، (وَ تَيْمِ كَ   رَ أُخْ يفِ  وَ ا،  يَّ رِ كَ زَ كَ  : ةٍ لُغَ يفِ  وَ اوِ  الْوَ ونِ  كُ سُ وَ اءِ  الرَّ تْحِ  بِفَ ا)  يَ وْ رَ كَ (وَ
 ،( نَاسٌ (أَجْ اتُ  ورَ كُ املَْذْ أَيْ   ( يَ هِ (وَ ؛  ونَ أَنِيسُ وَ دَ  وَ أَسْ وَ يَضَ  أَبْ  : ِ ونَنيْ مُّ كَ وَ لِهِ  أَوَّ تْحِ  بِفَ

. ةً زَ نَاجَ امَ مُ يْنَهُ لُ بَ اضُ ُوزُ التَّفَ جيَ
ارٌّ  حَ يْتٌ  زَ نْهُ  مِ جُ  ْرُ خيَ يمِ  سِ ْ الْربِ كَ غِريٌ  صَ رُ  َ أَمحْ بٌّ  حَ  : ةِ لَ مَ املُْهْ الِ  بِالدَّ  ( لٍ دَ رْ خَ (وَ
ارٌّ  حَ يْتٌ  زَ ا  أَيْضً نْهُ  مِ جُ  ْرُ خيَ لِ  دَ رْ اخلَْ نْ  مِ رُ  غَ أَصْ ا  أَيْضً رُ  َ أَمحْ مِ  لْجَ السَّ بُّ  حَ وَ  ، مِ لْجَ السَّ كَ

يا.  بَوِ نِهِ رِ وْ لِ يفِ كَ دَ رْ اخلَْ وَ كَ هُ فَ
;U;]‚fi¡;È‚fi⁄’\;ÄÊŒ¬’\

ادُ  سَ الْفَ ا، وَ يْهَ لَ ا عَ هَ ارُ تَّبُ آثَ رَ ودِ تُ قُ ةُ يفِ الْعُ حَّ الصِّ العقود املنهي عنها عقود فاسدة، وَ
. عَ ْ ِ الرشَّ نيْ هَ جْ لِ ذِي الْوَ عْ ةُ الْفِ قَ افَ وَ : مُ ةِ بَادَ يفِ الْعِ هُ ، وَ مُ دَ عَ

اةِ،  َ رصْ الْـمُ يْعِ  بَ وَ  ، شِ النَّجْ كَ  ، تِهِ حَّ صِ ىلَ  عَ لُّ  دُ يَ  ( لِيلٍ لِدَ (إالَّ  ؛  دٌ اسِ فَ فَ نْهُ  عَ َى  هنَ امَ  فَ
. أْيتِ امَ يَ تْ كَ فُ ْ يَ ا ملَ دُّ مَ َ رَ دَ تَعَنيَّ ا فَسَ مَ ، وَ بَانِ كْ لَقِّي الرُّ تَ وَ

(١) سورة البقرة. جزء من اآلية: ٦١.
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دءٍ، وكاملزابنة  ه أو برِ كالغِش، وهوَ إظهارُ جودة ما ليس بجيَّد، أو خلط يشءَ بغريْ
ديد  واحلْ كالقطن  ه  وغريْ الَّطعام  يف  جنْسه  منْ  هول  بمجْ أو   ، بمعلْومٍ جمهول  يعُ  بْ وهي 
ليم، وكبيعها بقيمتها، أو بام يرضاه فالنٌ  طر كتعذر التسْ هل واخلْ وكالغرر وهو ذو اجلْ

عىل اللُّزوم، .....
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الغش:ـ ١
.« ةُ يحَ ينُ النَّصِ مُ -: «الدِّ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ الَ - عَ قَ نَّا»، وَ يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ نْ غَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ قَ

U„Ÿ]âÕ^

قِّ  دَ ، وَ لْخِ دَ السَّ عْ مِ بَ خِ اللَّحْ نَفْ ) كَ يِّدٍ ا لَيْسَ بِجَ ةِ مَ دَ وْ ارُ جَ هَ : (إظْ لُ َوَّ : األْ نِ امَ الْغِشُّ قِسْ
. الثِّيَابِ

نْ  ) مِ دِيءٍ ، (أَوْ بِرَ نٍ هْ نِ بِدُ مْ السَّ بَنِ بِاملَْاءِ، وَ لْطِ اللَّ خَ ) كَ هِ ِ ريْ ءٍ بِغَ ْ لْطُ يشَ : (خَ الثَّاينِ وَ
. دِيءٍ يِّدٍ بِرَ حٍ جَ مْ قَ ، كَ هِ نْسِ جِ

بيع املزابنة:ـ ٢
افٍ  زَ جُ : كَ هِ نْسِ نْ جِ هُ مِ رُ دْ ، (بمعلوم)  قَ هُ دُ دَ ، أَوْ عَ هُ يْلُ ، أَوْ كَ هُ نُ زْ ) وَ ولٍ ْهُ يْعُ جمَ : بَ يَ هِ (وَ
هِ؛  ِ ريْ غَ وَ امِ  الطَّعَ ونُ (يفِ  يَكُ وَ  ( هِ نْسِ جِ نْ  مِ ولٍ  هُ جْ بِمَ ، (أَوْ  نْهُ مِ دَبٍّ  بِإِرْ هِ  ِ ريْ غَ أَوْ  حٍ  مْ قَ نْ  مِ
الْبَيْعُ  ازَ  جَ لِ  بِالنَّقْ لَوْ  وَ نْسُ  ِ اجلْ تَلَفَ  اخْ إِنْ  فَ  . ِثْلِيَّاتِ املْ نْ  مِ ا  َ مهِ ِ ريْ غَ وَ  ( يدِ دِ احلَْ وَ طْنِ  الْقُ كَ

. افِ زَ وطِ الْـجُ ُ بِرشُ
الغرر:ـ ٣

؛  طَرِ اخلَْ (وَ  ، لٍ أَجَ أَوْ   ، نٍ ثَمَّ مُ أَوْ   ، نٍ بِثَمَ  ( لِ هْ اجلَْ ذُو   : وَ هُ (وَ نْهُ  عَ يِ  لِلنَّهْ دٌ  اسِ فَ هو  وَ
ا) الَّتِي  تِهَ يمَ ا بِقِ بَيْعِهَ كَ ةٌ ،(وَ ومَ صُ ا فِيهِ خُ يْعِ مَ بَ ، وَ ائِهِ كٍ يفِ مَ مَ بَيْعِ سَ ) كَ لِيمِ رِ التَّسْ ذُّ تَعَ كَ
ىلَ  اهُ (عَ ضَ ىلَ رِ انَ الْبَيْعُ عَ كَ )  وَ نٌ اهُ فُالَ ضَ رْ ، (أَوْ بِامَ يَ وقِ لُ السُّ ا أَهْ قُوهلَُ ، أَوْ الَّتِي يَ رُ تَظْهَ سَ

. لٌّ نْحَ يَارِ مُ ِ يْعَ اخلْ َنَّ بَ ائِزٌ ألِ هُ جَ إِنَّ ، فَ يَارِ ِ ىلَ اخلْ ) الَ عَ ومِ زُ اللُّ
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بتَّا  ها  يبيعُ بيعـةٍ  يف   ِ تنيْ وكبيْعَ ومة  صُ خُ فيه  ما  وكبيع   ، فيلزمُ ه  ملسِ أوْ  بِ  الثُوْ وكمنابذة 
ل.  ط احلمْ ثر ألجل وكبيع حامل برشْ ا، أوْ أكْ بعرشة نقـدً
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بيع املنابذة:ـ ٤
 ، ومِ ىلَ اللُّزُ انَ عَ ا كَ نْهُ إذَ يِ عَ دٌ لِلنَّهْ اسِ هُ فَ إِنَّ ؛ فَ ) الْبَيْعُ مُ زَ يَلْ ، فَ هِ بِ أَوْ ملَْسِ ة الثَّوْ نَابَذَ هو(مُ وَ
ىلَ  ، عَ هُ لَهُ نْبِذَ يَ ، وَ مَ اهِ رَ ، أَوْ بِدَ ثْلِهِ ا بِمِ بً وْ هُ ثَ بِيعَ : أَنْ يَ ةِ ذَ يْعُ املُْنَابَ بَ . وَ ازَ يَارِ جَ ِ ىلَ اخلْ انَ عَ إِنْ كَ فَ

ا. َ اهبِ ىلَ بَ ونُ عَ دْ تَكُ ةُ فِيهِ قَ لَ اعَ املُْفَ ، فَ لٍ فِيهِ أَمُّ ِ تَ ريْ نْ غَ مُ بِالنَّبْذِ مِ زَ لْ هُ يَ نَّ أَ
بيع املالمسة :ـ ٥

الَ  وَ فِيهِ  تِيشٍ  فْ تَ  ِ ريْ غَ نْ  مِ  ( هِ دِ (ملَْسِ رَّ جَ بِمُ ومِ  زُ اللُّ ىلَ  عَ ثَالً  مَ بَ  الثَّوْ هُ  بِيعَ يَ أَنْ   : ةُ سَ مَ املُْالَ
. لٍ أَمُّ تَ
بيع ما فيه خصومة:ـ ٦

ىلَ  عَ لَهُ  هُ  لِيمُ تَسْ قَّفُ  تَوَ يَ بِأَنْ   ، يهِ ِ رتَ ملُِشْ هِ  لِيمِ تَسْ يفِ   : أَيْ  ( ةٌ  ومَ صُ خُ فِيهِ  ا  (مَ لِّ  كُ يْعِ  بَ
. الِكِهِ الْبَائِعِ لَهُ ِ مَ ريْ دِ غَ ْتَ يَ لِكَ حتَ ، ذَ وِ نَحْ ، وَ وقٍ ُ رسْ وبٍ أَوْ مَ غْصُ بَيْعِ مَ ةٍ كَ عَ نَازَ مُ

البيعتان يف بيعة:ـ ٧
ا.  َ مهِ دِ َحَ امَ أَوْ ألِ تا) هلَُ ا بَ هَ بِيعُ ، (يَ دِ قْ الَ الْعَ نِ حَ لِ بِالثَّمَ هْ نْهُ لِلْجَ يِ عَ دٌ لِلنَّهْ اسِ هو عقد فَ
 ، لُومٍ عْ ) مَ لٍ َجَ َ (ألِ رشَ دَ عَ أَحَ ) كَ ثَرَ ا أَوْ أَكْ دً قْ ةٍ نَ َ ازَ (بِعَرشَ ا جَ عً امَ مَ يَارِ هلَُ ِ ىلَ اخلْ انَ عَ إِنْ كَ فَ

. ولٍ ْهُ ىلَ جمَ أَوْ وَ
بيع حامل من احليوان برشط احلمل: ـ   ٨

هُ  لِدُ دْ تَ ؛ إذْ قَ رِ رَ غَ نِ لِلْ ةَ الثَّمَ ادَ تِزَ دَ اسْ ) إنْ قَصَ لِ مْ طِ احلَْ ْ انِ (بِرشَ يَوَ نْ احلَْ ) مِ لِ امِ يْع (حَ بَ
. ازَ ِّي(١) جَ دَ التَّربَ إِنْ قَصَ يِّتًا، فَ هُ مَ لِدُ دْ تَ قَ ، وَ لِ مْ اشِ احلَْ شَ فِ نْ هُ الِ لِدُ دْ الَ تَ قَ يا، وَ حَ

(١) أي قصد بالرشط التربي من رد املبيع إذا ظهر عليه احلمل
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خ ما  نٌ بمثله، وهو أقسامٌ فسْ ، وككالئٍ بكالئٍ ديْ ورة غرر يسري مل يقْصدْ واغتُفر للرضَّ
عنيَّ ، ..... هُ كغائبٍ أوْ منافع مُ ر قبضُ ةِ يف مؤخرٍ ولو معينًا يتأخَّ مَّ يف الذِّ
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الَ  ، وَ هُ قَ مْ مُ عُ لَ عْ هُ الَ يَ إِنَّ ، فَ ةِ هِ املَْبِيعَ ارِ اسٍ لِدَ أَسَ ا كَ َاعً ) إمجْ ريٌ رٌ يَسِ رَ ةِ غَ ورَ ُ رَ لِلرضَّ تُفِ اغْ (وَ
ةٍ  وَّ ْشُ بَّةٍ حمَ جُ كَ ، وَ ورِ هُ انِ الشُّ ةِ نُقْصَ فَ رِ عْ ِ مَ ريْ نْ غَ ةً مِ رَ اهِ شَ ا مُ َ هتِ ارَ إِجَ كَ . وَ تَهُ تَانَ الَ مَ ، وَ هُ ضَ رْ عَ
 ( دْ قْصَ ْ يُ الِ (ملَ تِسَ غْ االِ بِ وَ ْ فِ الرشُّ تِالَ عَ اخْ امٍ مَ َّ ولِ محَ دُخُ اءٍ، وَ قَ نْ سِ بٍ مِ ْ رشُ ، وَ افٍ حلَِ وَ

 . مَ دَّ قَ امَ تَ زْ كَ ُ ْ جيَ لِ ملَ مْ طِ احلَْ ْ لٍ بِرشَ امِ بَيْعِ حَ ، كَ دُ قْصِ انَ يَ إِنْ كَ فَ
بيع الديْن بمثله ـ (الكالئ بالكالـئ):ـ ٨

نٌ بمثله) والكايلء من الكالءة بكرس الكاف  وأشار إليه بقول: (وككالئٍ بكالئٍ ديْ
من  كال  ألن  االسم  هبذا  وسمى  بالدين،  الدين  بيع  االصطالح:  وىف  احلفظ،  أي: 

: ةٌ ثَ ) ثَالَ امٌ سَ وَ أَقْ هُ املتبايعني حيفظ صاحبه ويراقبه، (وَ
يْهِ  لَ عَ انَ  كَ لَوْ  َّا  ممِ ثَرِ  أَكْ يفِ  أَوْ   ، هِ نْسِ جِ  ِ ريْ غَ نْ  مِ  ( رٍ خَّ ؤَ مُ يفِ  ةِ  مَّ الذِّ يفِ  ا  مَ خُ  : (فَسْ لُ َوَّ األْ
رُ  تَأَخَّ يَ ا  ً مهَ دِرْ  َ رشَ عَ دَ  أَحَ يفِ  أَوْ   ، هُ بْضُ قَ رٍ  تَأَخَّ مُ بٍ  ثَوْ أَوْ  دِينَارٍ  يفِ  ا  تهَ خْ فَسَ مَ  اهِ رَ دَ ةُ  َ رشَ عَ
 ، ةِ مَّ وخُ فِيهِ يفِ الذِّ سُ انَ املَْفْ ا كَ ا إذَ ذَ ائِزٌ هَ ا فَجَ هَ طِيطَةِ بَعْضِ عَ حَ ا أَوْ مَ هَ ريُ أْخِ ا تَ أَمَّ ا، وَ هَ بْضُ قَ

 ( هُ بْضُ رُ قَ تَأَخَّ هُ (يَ َ ريْ ا أَوْ غَ ارً قَ يَّنًا) عَ عَ انَ (مُ ) كَ لَوْ بَلْ (وَ
ةِ  فَ الصِّ اءِ  قَ بَ عَ  مَ بْضِ  بِالْقَ إالَّ  نِهِ  امَ ضَ يفِ  لُ  خُ دْ يَ الَ  هُ  َنَّ ألِ  ، خِ سْ الْفَ ْلِسِ  جمَ نْ  )عَ ائِبٍ غَ (كَ

. خِ سْ نيَ الْفَ يَّنَةِ حِ املُْعَ
كُوبِ  نِ يفِ رُ يْ نْ الدَّ يْهِ مِ لَ ا عَ خَ مَ سَ فْ أَنْ يَ ) كَ ٍ عَنيَّ ءٍ (مُ ْ ) يشَ نَافِعَ وخُ فِيهِ (مَ سُ انَ املَْفْ أَوْ كَ
بُ  هَ أَشْ الَ  قَ وَ  . مِ اسِ الْقَ ابْنِ  بُ  هَ ذْ مَ وَ  هُ وَ  ، يَّنَةٍ عَ مُ ارٍ  دَ نَى  كْ سُ أَوْ   ، بْدٍ عَ ةِ  مَ دْ خِ أَوْ   ، ةٍ ابَّ دَ
خٍ  ىلَ نَاسِ نٌ عَ يْ ُوزُ ملَِنْ لَهُ دَ هُ الَ جيَ نَّ لِمَ أَ عُ ، فَ امَ اقِهِ فَ ُوزُ بِاتِّ الَ جيَ يَّنَةِ فَ عَ ُ الـْمُ ريْ ا غَ أَمَّ . وَ ازِ وَ بِاجلَْ
 ، خَ لَك الْكِتَابَ ا لَوْ نَسَ أَمَّ ، وَ يْنِ نْ الدَّ لَيْك مِ ا الْكِتَابَ بِامَ يلِ عَ ذَ خْ يلِ هَ : انْسَ قُولَ لَهُ أَنْ يَ

. ائِزٌ ، فَجَ يْهِ لَ ته بِامَ عَ صْ اصَ اغِ قَ رَ دَ الْفَ عْ بَ . وَ طٍ ْ ِ رشَ ريْ لُومٍ بِغَ عْ رٍ مَ ك بِأَجْ مَ دَ أَوْ خَ
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ه بـه كتأخريِ رأسِ مال  ، وابتـداؤُ ة ثـالثٍ نٍ يف ذمَّ يْن كبيْعِ ما عىل غريمِك بديْ وبيعهِ بدَ
لَم. السَّ

هُ من غريْ جنسه  نُ وْ ، وتعجيلُ الثمن، وكَ هُ ضورُ املدينِ وإِقرارُ يْن : حُ ورشطُ بيْع الدَّ
ا وصفة، .....  رً دا قدْ ه، واحتَّ أوْ بجنْسِ
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نٍ  يْ يمِك بِدَ رِ ىلَ غَ ا عَ بَيْعٍ مَ ، (كَ يْهِ لَ وَ عَ نْ هُ ِ مَ ريْ ) لِغَ نٍ يْ نِ (بِدَ يْ ه) أي الدَّ يْعُ : (بَ الثَّاينِ وَ

. نَعُ مْ الَ يُ ٍ فَ عَنيَّ نَافِعَ مُ هُ أَوْ بِمَ بْضُ رُ قَ تَأَخَّ ٍ يَ عَنيَّ الٍ أَوْ بِمُ هُ بِحَ يْعُ ا بَ أَمَّ ) وَ الِثٍ لٍ ثَ جُ ةِ رَ يفِ ذِمَّ
 . امٍ ةِ أَيَّ ثَ نْ ثَالَ ثَرَ مِ ) أَكْ مِ لَ الِ السَّ أْسِ مَ ريِ رَ تَأْخِ ؛ (كَ يْنِ اءُ الدين بِالدَّ تِدَ : ابْ الثَّالِثُ وَ

مِ إالَّ  لَ أْسِ السَّ أْتِيهِ بِرَ هُ الَ يَ نَّ ىلَ أَ ءٍ عَ ْ ا يفِ يشَ هُ دِينَارً لِّمَ ىلَ أَنْ يُسَ ا عَ دَ اقَ تَعَ : أَنْ يَ نَاهُ عْ مَ وَ
ةَ  لَ ذِمَّ غَ امَ أَشْ نْهُ لٌّ مِ . إذْ كُ نٍ يْ نٍ بِدَ يْ اءِ دَ تِدَ نْ ابْ ْنُوعٌ ملَِا فِيهِ مِ هُ ممَ إِنَّ ؛ فَ ثَرَ امٍ أَوْ أَكْ ةِ أَيَّ ثَ دَ ثَالَ عْ بَ

. مِ لَ أَلَةِ يفِ بَابِ السَّ يلُ املَْسْ صِ يَأْيتِ تَفْ سَ ، وَ يْهِ لَ نٍ لَهُ عَ يْ بِهِ بِدَ احِ صَ
. دِ هِ بِالنَّقْ يْعِ مِ بَ كْ يَانِ حُ عَ يفِ بَ َ ، رشَ ةِ ثَ هِ الثَّالَ امِ سَ نِ بِأَقْ يْ نِ بِالدَّ يْ نْعَ الدَّ َ مَ ملََّا بَنيَّ وَ

ائِبًا وإىل ذلك أشار بقوله: ا أَوْ غَ ً ارضِ يا حَ يِّتًا أَوْ حَ نِهِ مَ وْ نْ كَ يْهِ مِ لَ وَ عَ نْ هُ ْلُو مَ الَ خيَ وَ
 ، ) بِهِ هُ ارُ رَ إِقْ . (وَ هُ يَاتَ مُ حَ زِ تَلْ سْ لِكَ يَ ذَ ، وَ ينِ ورُ املَْدِ ضُ ) : حُ نِ يْ يْعِ الدَّ ةِ (بَ حَّ ) صِ طُ ْ رشَ (وَ

. ةٌ ومَ صُ ا فِيهِ خُ يْعِ مَ نْ بَ هُ مِ َنَّ بَتَ بِالْبَيِّنَةِ ألِ لَوْ ثَ رَّ وَ قِ ْ يُ الَ إنْ ملَ
. هُ نْعُ مَ مَ دَّ قَ تَ نٍ وَ يْ نٍ بِدَ يْ يْعُ دَ انَ بَ إِالَّ كَ ) وَ نِ يلُ الثَّمَ تَعْجِ (وَ

. ِ ِ الْعَنيْ ريْ ) يفِ غَ هِ نْسِ ، (أَوْ بِجِ يْنُ نْسِ الدَّ ) جِ ِ ريْ نْ غَ نُ (مِ ) أي الثَّمَ هُ نُ وْ كَ (وَ
لَفٌ  سَ وَ  هُ وَ ثِريٍ  كَ يفِ  لِيلٍ  قَ عِ  فْ دَ نْ  مِ فِيهِ  ملَِا  ؛  لَّ أَقَ انَ  كَ إنْ  الَ   ( ةً فَ صِ وَ ا  رً دْ قَ ا  دَ َ احتَّ (وَ  

. ةِ عَ نْفَ بِمَ
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يْن ميّت، وغائب وحارض ملْ يُقر  عاوضة، ال دَ ه وال طعام مُ ة وعكسُ  وليس ذهبًا بفضَّ
ط  عْطيه شيْئًا عىل أنه إن كره البيع تركهُ وكبيْعٍ ورشْ بيْع الْعُربان : أن يُ به وإِن ثبت، وكَ

ط سلف،  . ل بالثَّمن كبيْع برشْ ناقضُ املقصود أوْ خيُ يُ
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امَ  عَ الَ طَ . (وَ رِ خَّ ؤَ فِ الـْمُ ْ نْ الرصَّ )  ملَِا فِيهِ مِ هُ سُ كْ عَ ةِ وَ ضَّ بًا) بِيعَ (بِفِ هَ نُ (ذَ يْ ) الدَّ لَيْسَ (وَ
. نْهُ يُ عَ دَ النَّهْ رَ دْ وَ قَ ، وَ هِ بْضِ بْلَ قَ ةِ قَ ضَ اوَ امِ املُْعَ عَ يْعُ طَ مَ بَ إِالَّ لَزِ ) وَ ةٍ ضَ اوَ عَ مُ

لَوْ  ) وَ ائِبٍ نٌ (غَ يْ ) الَ دَ ةٌ (وَ ومَ صُ ا فِيهِ خُ يْعِ مَ نْ بَ هُ مِ َنَّ هُ ألِ يْعُ حُّ بَ الَ يَصِ ) فَ يِّتٍ نَ مَ يْ (الَ دَ
. رَ كَ ) بِالْبَيِّنَةِ ملَِا ذَ بَتَ إِنْ ثَ رَّ بِهِ وَ قِ ْ يُ ٍ ملَ ارضِ نَ (حَ يْ ) الَ دَ يْبَتُهُ (وَ بَتْ غَ رُ قَ

بُون):ـ ٩ رْ  بيع العُربان (العُ
ي  ِ رتَ شْ ) أَنَّ الـْمُ ىلَ ، (عَ نِ نْ الثَّمَ يْئًا) مِ طِيَهُ شَ عْ ، وَ (يُ ةً عَ لْ يَ سِ ِ رتَ يَ أَوْ يَكْ ِ رتَ : أَنْ يَشْ وَ هُ وَ
الِ النَّاسِ  وَ لِ أَمْ نْ أَكْ هُ مِ َنَّ ؛ ألِ هُ كَ رَ بَهُ بِهِ أَوْ تَ اسَ بَّهُ حَ إِنْ أَحَ بَائِع،ِ وَ ) لِلْ هُ كَ رَ هَ الْبَيْعَ تَ رِ (إنْ كَ

. بُونَ رْ ا الْعُ نْهَ بُ مِ ْسِ حيَ ةِ وَ يمَ ىضَ بِالْقِ اتَ مَ إِنْ فَ ، فَ خُ سَ فْ يَ ؛ وَ بِالْبَاطِلِ
. ازَ نِ جَ نْ الثَّمَ بَهُ مِ سِ بَّهُ حَ إِنْ أَحَ هُ وَ ذَ هَ الْبَيْعَ أَخَ رِ هُ إنْ كَ نَّ ىلَ أَ طَاهُ عَ إِنْ أَعْ فَ

 البيع مع رشط يناقض املقصود:ـ ١٠
ا، أَوْ  بَهَ كَ رْ طِ أَالَّ يَ ْ ا بِرشَ هَ بِيعَ أَنْ يَ نْ الْبَيْعِ كَ ) مِ ودَ نَاقِضُ املَْقْصُ طٍ يُ ْ عَ (رشَ ) مَ يْعٌ هو: (بَ

ا. نَهَ كُ الَ يَسْ ا، وَ هَ بَسَ لْ ا، أَوْ الَ يَ هَ بِيعَ الَ يَ
  البيع برشط (خيل بالثمن)ـ ١١

بمعني أن يؤدي إىل نقص أو زيادة فيه ومثاله: (كبيع برشط سلف) وصوره أربع؛ 
أَنْ  طِ  ْ بِرشَ أَوْ  ا،  ذَ كَ نِي  فَ لِّ تُسَ أَنْ  ىلَ  عَ ا  ذَ هَ أَبِيعُك  ي:  ِ رتَ شْ لِلْمُ قُولَ  يَ أَنْ  ا  إمَّ الْبَائِعَ  َنَّ  ألِ

لِّفَك. أُسَ
ا،  ذَ نِي كَ فَ لِّ ىلَ أَنْ تُسَ لِّفَك أَوْ عَ ىلَ أَنْ أُسَ نْك عَ يهِ مِ ِ رتَ : أَشْ بَائِعِ ي لِلْ ِ رتَ قُولَ املُْشْ ا أَنْ يَ إِمَّ وَ
أْيتِ يفِ  امَ يَ نُوعٌ كَ مْ مَ لَفٍ فَ سَ يْعٍ وَ ةُ بَ ْمَ ا هتُ أَمَّ . وَ ازُ وَ حُ اجلَْ اجِ الرَّ طٍ فَ ْ ِ رشَ ريْ نْ غَ امَ مِ هُ ْعُ ا مجَ أَمَّ وَ

.. الِ جَ يُوعِ اآلْ بُ
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م  يْه وفيه، إن فات األكثرُ من الثَّمن والْقيمة يوْ لَ ط ولوْ غاب عَ فَ الرشَّ ذِ وصحَّ إنْ حُ
يلٍ وأجلٍ  نٍ ومحَ طُ رهْ ، وجاز رشْ سُ لَف املْشرتي كاملُناقض، وإال فالْعكْ هِ إن أَسْ قبْضِ
ن، ... ، وإالَّ فالْقيمة أو الثَّمَ ، إنْ مل يفتْ هُ ، وللمشرتي ردُّ شِ يزيدُ ليغرَّ وخيارٍ   وكالنَّجْ
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لَوْ  ، (وَ نِ لُّ بِالثَّمَ ودِ، أَوْ املُْخِ قْصُ نَاقِضُ لِلْمَ ) الْـمُ طُ ْ فَ الرشَّ ذِ ) الْبَيْعُ (إنْ حُ حَّ صَ (وَ
. اعُ بِهِ تِفَ نْ ا االِ كِنُ فِيهَ مْ يْبَةً يُ لَفِ غَ ىلَ السَّ امَ عَ نْهُ لِّفُ مِ تَسَ ) الـْمُ ابَ غَ

عَ  قَ ي وَ ) الَّذِ نِ نْ الثَّمَ ثَرَ مِ َكْ ي (األْ ِ رتَ ) املَْبِيعُ بِيَدِ املُْشْ اتَ لَفِ (إنْ فَ طِ السَّ ْ ويفِ الْبَيْعِ بِرشَ
هُ  فَ لَ هُ ملََّا أَسْ َنَّ هُ ؛ ألِ ائِعَ ي) بَ ِ رتَ لَفَ املُْشْ ا (إنْ أَسْ ذَ . هَ هِ ائِعِ نْ بَ ) مِ هِ بْضِ مَ قَ وْ ةُ يَ يمَ الْقِ بِهِ الْبَيْعُ (وَ

 . سٍ نْهُ بِبَخْ ا مِ هَ ذَ أَخَ
طِهِ  ْ هُ بِرشَ َنَّ ي؛ ألِ ِ رتَ اتَ املَْبِيعُ بِيَدِ املُْشْ ا فَ امَ إذَ نْهُ ثَرَ مِ َكْ إِنَّ فِيهِ األْ ) فَ طِ (املُْنَاقِضِ ْ الرشَّ كَ
الْبَائِعِ  نْ  مِ لَفُ  السَّ انَ  كَ بِأَنْ   ( إِالَّ ، (وَ ثَرُ َكْ األْ لَهُ  بَ  جَ وَ فَ نِ  الثَّمَ يفِ  النَّقْصُ  مُ  زَ لْ يَ املُْنَاقِضِ 
لَفِ الْبَائِعِ  أْنَ يفِ سَ َنَّ الشَّ ةِ ؛ ألِ يمَ الْقِ نِ وَ نْ الثَّمَ لُّ مِ َقَ ي األْ ِ رتَ مُ املُْشْ زَ لْ ) : أَيْ يَ سُ الْعَكْ (فَ

. هِ دِ لٌّ بِنَقِيضِ قَصْ لَ كُ عُومِ ا فَ تِهَ ىلَ قِيمَ ةُ عَ ادَ يَ الزِّ
نَايفِ  تُ الَ  َا  َهنَّ ألِ )؛  يَارٍ خِ (وَ  ، لُومٍ عْ مَ  ( لٍ أَجَ وَ  ، ِيلٍ محَ وَ  ، نٍ هْ رَ طُ  ْ (رشَ الْبَيْعِ  يفِ   ( ازَ جَ (وَ

. ةٍ لَحَ صْ ىلَ الْبَيْعِ بِمَ ودُ عَ َّا تَعُ يَ ممِ ، بَلْ هِ نِ ِلُّ بِالثَّمَ الَ ختُ ، وَ ودَ املَْقْصُ
:ـ ١٢ شِ  بيع النَّجْ

. هُ يْعُ : أَيْ بَ يمِ ِ ونِ اجلْ كُ سُ تْحِ النُّونِ وَ شُ بِفَ النَّجْ وَ
ةِ  ادَ رَ ِ ا الَ إلِ نِهَ ىلَ ثَمَ ةِ عَ عَ لْ يدُ يفِ السِّ زِ ي يَ وَ الَّذِ شُ هُ النَّاجِ ، وَ رِ رَ غَ ةُ يفِ املَْبِيعِ لِلْ ادَ يَ وَ الزِّ هُ وَ
تْ    فُ ْ يَ لِمَ (إنْ ملَ يْثُ عَ ه) أي املَْبِيعِ حَ دُّ ي رَ ِ رتَ شْ لِلْمُ . (وَ ةِ ادَ يَ هُ بِالزِّ َ ريْ ) غَ رَّ ا، بَلْ (لِيَغُ ائِهَ َ رشِ

. امَ نْهُ لُّ مِ َقَ هُ األْ مُ زَ يَلْ ، فَ يَارِ ِ وَ بِاخلْ : هُ ) أَيْ نُ ةُ أَوْ الثَّمَ يمَ الْقِ إِالَّ فَ وَ
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ا إالَّ  طلقً ، وال ينتقل ضامنُ الْفاسد مُ ميعَ ؤال الْبعض ليكف عن الزيادة الَ اجلْ وجاز سُ
وع بالنَّفقة ..... جُ دَّ والَ غلَّة وال رُ بقبضه ورُ
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ا  هَ مِ وْ لِسَ ينَ  ِ ارضِ احلَْ نْ  مِ  ( الْبَعْضِ الُ  ؤَ (سُ ادِ  املَْزَ يفِ  ةٍ  عَ لْ سِ اءَ  َ رشِ ادَ  أَرَ ملَِنْ   ( ازَ جَ (وَ
هُ ملَِنْ  لُ ْعَ ءٍ جيَ ْ لَوْ يفِ نَظِريِ يشَ : وَ دٍ شْ الَ ابْنُ رُ ، قَ ائِلُ َا السَّ هيَ ِ رتَ ا لِيَشْ ) فِيهَ ةِ ادَ يَ نْ الزِّ فَّ عَ (لِيَكُ

ا. نْهَ يْثُ كَفَّ عَ قْىضَ لَهُ بِهِ حَ يُ ، وَ مٌ هَ لَك دِرْ ةِ وَ ادَ يَ نْ الزِّ : كُفَّ عَ وُ ةِ، نَحْ ادَ يَ نْ الزِّ كَفَّ عَ
 . الْبَائِعِ ىلَ  عَ رِ  َ الرضَّ نْ  مِ فِيهِ  ملَِا  ُوزُ  جيَ الَ  فَ ةِ  ادَ يَ الزِّ نْ  عَ وا  فُّ لِيَكُ  ( يعِ مِ (اجلَْ الُ  ؤَ سُ  ( (الَ
 . اءِ ضَ مْ ِ اإلْ دِّ وَ َ الْبَائِعِ يفِ الرَّ ريَّ عَ خُ قَ إِنْ وَ ، فَ وقِ يْخِ السُّ شَ مْ كَ هِ مِ كْ نْ يفِ حُ : مَ يعِ مِ ثْلُ اجلَْ مِ وَ
ابِ  وَ ىلَ الصَّ تُهُ عَ كَ ارَ شَ مْ مُ يْسَ هلَُ لَ ىضَ فَ إِنْ أَمْ . فَ ةِ يمَ الْقِ نِ وَ نْ الثَّمَ ثَرُ مِ َكْ هُ األْ لَ اتَ فَ إِنْ فَ فَ

. رٌ اهِ وَ ظَ هُ ةُ وَ كَ ِ مْ الرشَّ هُ مَ زِ لْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُ وَ
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ىلَ  عَ دِ  اسِ الْفَ يفِ  نَ  امَ الضَّ بُ  يُوجِ بِامَ  ا  هُ بَعَ أَتْ ا  نْهَ عَ يِّ  املَْنْهِ البيوع  ىلَ  عَ مَ  الَ الْكَ َى  أَهنْ ملََّا 
: الَ قَ ي فَ ِ رتَ املُْشْ

أَوْ  ادِهِ  فَسَ ىلَ  عَ ا  قً تَّفَ مُ ا)  قً طْلَ (مُ ي  ِ رتَ شْ لِلْمُ  ( دِ اسِ (الْفَ الْبَيْعِ  بِيعِ  مَ  ( نُ امَ ضَ لُ  نْتَقِ يَ الَ  (وَ
دِ أَوْ  قْ يهِ بِالْعَ رتَِ شْ نِ مُ امَ لُ يفِ ضَ خُ دْ هِ يَ يحِ حِ انَ املَْبِيعُ يفِ صَ (١) أَمْ الَ، كَ نَ دَ الثَّمَ قَ ، نَ ا فِيهِ فً ْتَلَ خمُ
يهِ  ِ رتَ ُوزُ ملُِشْ الَ جيَ تْ وَ فُ ْ يَ ا إنْ ملَ وبً جُ هِ وُ ) لِبَائِعِ دَّ رُ هِ (وَ ائِعِ نْ بَ ) مِ هِ بْضِ ِّ (إالَّ بِقَ ِثْيلِ املْ بْضِ كَ بِالْقَ

. ائِامً امَ قَ ا دَ اعُ بِهِ مَ تِفَ نْ االِ
الَ  (وَ  ، نِ امَ بِالضَّ ةُ  لَّ الْغَ وَ  ، نِهِ امَ ضَ يفِ  هُ  َنَّ ألِ ي،  ِ رتَ املُْشْ ا  َ هبِ وزُ  فُ يَ بَلْ   ، لِبَائِعِهِ  ( ةَ لَّ غَ الَ  (وَ  
يفِ  ةَ  قَ النَّفَ َنَّ  ألِ ا؛  دً اسِ فَ املَْبِيعِ  ىلَ  عَ ا  هَ قَ فَ أَنْ الَّتِي   ( ةِ قَ (بِالنَّفَ الْبَائِعِ  ىلَ  عَ ي  ِ رتَ شْ لِلْمُ  ( وعَ جُ رُ

. ا أَوْ الَ يَ اوَ ةِ تَسَ لَّ نَظِريِ الْغَ
ا. ا مقدمً (١) أي دفع الثمن نقدً
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م الْقبْض، ومثْلُ  إال ما ال غلَّة له، فإن فات مىض املُختلف فيه بالْثمن، وإالَّ فالْقيِمة يوْ
جد  لم ووُ املْثيلَّ إن عُ
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ي  ِ رتَ ا بِيَدِ املُْشْ دً اسِ ) املَْبِيعُ فَ اتَ إِنْ فَ ا (فَ َ ىلَ الْبَائِعِ هبِ وعُ عَ جُ هُ الرُّ لَ ) فَ ةَ لَهُ لَّ ا الَ غَ (إالَّ مَ
ا. دً اسِ عَ فِيهِ الْبَيْعُ فَ قَ ي وَ ) الَّذِ نِ بِ (بِالثَّمَ هَ جَ املَْذْ ارِ لَوْ خَ ادِهِ وَ ) يفِ فَسَ تَلَفُ ىضَ املُْخْ (مَ

 ُ تَربَ عْ ) تُ ةُ يمَ الْقِ ِيعِ النَّاسِ (فَ نْدَ مجَ ادِهِ عِ ىلَ فَسَ ا عَ قً تَّفَ انَ مُ ، بَلْ كَ ا فِيهِ فً ْتَلَ نْ خمُ كُ ) يَ إِالَّ (وَ
ثْلِيا،  مِ انَ  كَ إنْ   ( ِّ ِثْيلِ املْ ثْلُ  مِ (وَ ا،  مً وَّ قَ مُ انَ  كَ إنْ  لَهُ  ي  ِ رتَ املُْشْ بْضِ  قَ  : أَيْ  ( بْضِ الْقَ مَ  وْ (يَ

ا. َ يْهِ هبِ لَ مِ عَ كْ مَ احلُْ وْ ا، لَكِنَّ يَ تُهُ أَيْضً يمَ قِ إِالَّ فَ ، وَ ) يفِ الْبَلَدِ دَ جِ وُ ، (وَ هُ رُ دْ ) قَ لِمَ وَ (عُ
. ةٍ ثِريَ نِنيَ كَ دَ سِ عْ لَوْ بَ لِهِ وَ َصْ دُّ ألِ َ ريُ وَ فَ ا هُ أَمَّ ، وَ بْسِ ِ احلَْ ريْ ا يفِ غَ ذَ هَ وَ

ةَ  لَّ الْغَ دُّ  رُ يَ وَ  . اتَ فَ وَ ا  مً وَّ قَ مُ انَ  كَ إنْ  تِهِ  يمَ بِقِ أَوْ  نِ  بِالثَّمَ الْبَائِعِ  ىلَ  عَ يهِ  ِ رتَ شْ مُ عُ  جِ رْ يَ وَ
. مْ نْهُ نٍ مِ مْ بِالَ إذْ هُ َ ريْ انَ الْبَائِعُ غَ قِّنيَ إنْ كَ تَحِ سْ لِلْمُ

* * *
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Ï÷Òà^

ما البيع؟ وما أركانه؟ وما رشوط صحة عقد البيع؟ وما رشوط لزومه؟: ١س
ما رشوط صحة املعقود عليه؟ وما حكم بيع الفضويل؟: ٢س
ما اجلزاف؟ وما حكمه؟ وما رشوط صحته؟: ٣س
بني احلكم فيام يأيت:: ٤س

البيع عىل رؤية بعض املثيل.(أ) 
بيع السلعة عىل الصفة.(ب) 
البيع عىل رؤية سابقة للمبيع.(ج) 
نقد الثمن يف البيع الغائب.(د) 

ما الربا؟ وما أنواعه؟ وما الرصف؟ وما احلاالت التي يمتنع فيها الرصف؟ : ٥س
وما حكم استحقاق أحد النقدين من أحد املتصارفني ؟

ما حكم بيع املحيل بأحد النقدين؟ وما حكم بيع املغشوش؟: ٦س
ما علة ربا النساء يف الطعام؟ وما علة ربا الفضل يف الطعام؟: ٧س
بني حكم البيوع اآلتية:: ٨س

بيعُ املزابنة.(أ) 
بيعُ املنابذة.(ب) 
بيعُ ما فيه خصومة.(ج) 
بيعُ الدين بمثله.(د) 
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لغريْ  ولوْ  از  جَ وَ  ، طْ برشَ يَكون  امَ  وإَنَّ ع،  توقَّ يُ إمضاءٍ  عىل  بتُّهُ  قفَ  وَ يْع  بَ ل  فاألوَّ
ستَّةٌ  قار  العّ يف  نتهاهُ  ومُ رضاه  عىل  الْبَيْع  لَّق  عَ كأَنْ  ه  غريْ دٌون  لهٌ  والَكالمٌ  املْتبُايعْني، 

ن،  ..... ا، والَ يَسكْ وثالثُون يومً
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. ةٌ يصَ قِ نَ ، وَ وٍّ رَ : تَ نِ امَ يَارُ قِسْ ِ اخلْ
، هِ مِ دَ عَ امِ الْبَيْعِ وَ رَ لٍ يفِ إبْ أَمُّ تَ : أَيْ نَظَرٍ وَ وٍّ رَ يَارُ تَ خِ

. اقٍ قَ تِحْ يْبٍ أَوْ اسْ نْ عَ ودُ نَقْصٍ يفِ املَْبِيعِ مِ جُ بُهُ وُ وجِ انَ مُ ا كَ وَ مَ هُ : وَ ةٍ يصَ قِ يَارُ نَ خِ وَ
يَارُ  ِ َّنْ لَهُ اخلْ ) ممِ اءٍ ضَ ىلَ إمْ هُ (عَ ومُ : لُزُ )  أَيْ تُّهُ قِفَ بَ يْعٌ وُ ي (بَ وِّ َ يَارُ الرتَّ : خِ ) أَيْ لُ َوَّ األْ (فَ

. بَلِ تَقْ ) يفِ املُْسْ عُ قَّ تَوَ ا (يُ َ مهِ ِ ريْ ، أَوْ غَ ائِعٍ ، أَوْ بَ ٍ رتَ شْ نْ مُ مِ
. لِسِ ونُ بِاملَْجْ الَ يَكُ ، وَ ِ نْ املُْتَبَايِعَنيْ ) مِ طٍ ْ لُ (بِرشَ ْصُ حيَ دُ وَ ) أَيْ يُوجَ ونُ امَ يَكُ إِنَّ (وَ

هِ ملَِنْ  مِ دَ عَ اءِ الْبَيْعِ وَ ضَ )  يفِ إمْ مُ الَ الْكَ ِ ، وَ تَبَايِعَنيْ ِ الـْمُ ريْ انَ لِغَ لَوْ كَ (وَ يَارُ ِ ) اخلْ ازَ جَ (وَ
إِنَّ  ، فَ ِ ا الْغَريْ ضَ ) رِ ىلَ لَّقَ الْبَيْعَ عَ أَنْ عَ ِ (كَ تَبَايِعَنيْ نْ الْـمُ ) مِ هِ ِ ريْ ونَ غَ يَارُ (دُ ِ ) اخلْ عِلَ (لَهُ جُ
. نٌ َ فُالَ يضِ ا إنْ رَ ذَ نْك بِكَ ته مِ يْ َ رتَ : اشْ تُهُ لَك، أَوْ بِعْ اهُ كَ ضَ ىلَ رِ اءَ عَ ضَ مْ ِ لَّقَ اإلْ مَ ملَِنْ عَ الَ الْكَ

ى ـ  نْتَهَ : (ومنتهاه) أي مُ لِهِ وْ ا بِقَ يَّنَهَ فِ املَْبِيعِ بَ تِالَ تَلِفُ بِاخْ ْ يَارِ ختَ ِ ةُ اخلْ دَّ انَتْ مُ ملََّا كَ وَ
ثُونَ  ثَالَ وَ تَّةٌ  (سِ رٍ جَ شَ أَوْ  بِنَاءٍ  نْ  مِ ا  َ هبِ لُ  تَّصِ يَ ا  مَ وَ ضُ  َرْ األْ وَ  هُ وَ  ( ارِ قَ الْعَ (يفِ  يَارِ ِ اخلْ نِ  مَ زَ
تْ بِالَ  ثُرَ اةَ بِهِ إنْ كَ َ رتَ ارَ املُْشْ ) الدَّ نَ كُ يَارِ أَنْ (يَسْ ِ ةِ اخلْ دَّ ي يفِ مُ ِ رتَ شْ ُوزُ لِلْمُ ) جيَ ا)، (الَ مً وْ يَ

نَى. كْ ِ السُّ ريْ ا بِغَ هَ تِبَارُ لَهُ اخْ . وَ طَتْ أَمْ الَ ِ ، رشُ ا أَمْ الَ هَ تِبَارِ خْ نَى الِ كْ انَتْ السُّ ةٍ، كَ رَ أُجْ
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يف العروض مخْسة  ا وَ ا كاليسري الختبارهَ طلقً رةٍ مُ ازت بأُجْ طها، وجَ د الْبيْع إِن رشَ وفَسَ
ـولُةٍ ..... ْهُ ان وفسد برشطْ مدةً بعيـدة أوْ جمَ ا بالبلد فاليَومْ َ وهبَ كالَّدواّب إالَّ ركُ
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 ، نْ الْبَيْعِ ودَ مِ نَايفِ املَْقْصُ طٌ يُ ْ هُ رشَ َنَّ ، ألِ دِ قْ لْبِ الْعَ نَى يفِ صُ كْ ط السُّ َ ) إنْ رشَ دَ الْبَيْعُ فَسَ (وَ
. يهِ ِ رتَ شْ لْكِ مُ لَ يفِ مِ ا دَخَ فُ يفِ املَْبِيعِ إالَّ إذَ ُّ ُوزُ التَّرصَ إذْ الَ جيَ

ا،  هَ تِبَارِ خْ ةً الِ ريَ ةً أَوْ يَسِ ثِريَ انَتْ كَ ا) كَ قً طْلَ ةٍ مُ رَ يَارِ (بِأُجْ ِ ةِ اخلْ دَّ نَى يفِ مُ كْ ) السُّ تْ ازَ جَ (وَ
إِنْ  . فَ هِ ِ ريْ ا) الَ لِغَ هَ تِبَارِ خْ الَ لَهُ (الِ ي الَ بَ ) الَّذِ ريِ الْيَسِ ا أَمْ الَ (كَ هَ طَ َ ا، رشَ هَ تِبَارِ ِ اخْ ريْ أَوْ لِغَ
هُ إنْ  نَّ لَ أَ صَّ تَحَ . فَ ةُ رَ ُجْ هُ األْ مُ زَ لْ تَدٍ تَ عْ وَ مُ هُ نٍ فَ ا بِالَ إذْ هَ تِبَارِ ِ اخْ ريْ ريَ لِغَ ثِريَ أَوْ الْيَسِ نَ الْكَ كَ سَ

. هِ ِ ريْ تِبَارِ أَوْ لِغَ خْ ثُرَ لِالِ لَّ أَوْ كَ هِ قَ ِ ريْ بِغَ طٍ وَ ْ ا، بِرشَ قً طْلَ ازَ مُ ةٍ جَ رَ نَ بِأُجْ كَ سَ
مِ  دَ عَ  ْ يتَ ورَ صُ يفِ  ريِ  الْيَسِ يفِ  وَ  ، بَعِ َرْ األْ هِ  رِ وَ صُ يفِ  ثِريِ  الْكَ يفِ  نِعَ  مُ ةٍ  رَ أُجْ بِالَ  نَ  كَ سَ إِنْ  وَ

. ةً ورَ ةَ صُ َ رشْ تَّ عَ نْ سِ تٌّ مِ نُوعُ سِ املَْمْ ، فَ تِبَارِ خْ ْ االِ يتَ ورَ ازَ يفِ صُ جَ ، وَ تِبَارِ خْ االِ
ةً الَّتِي يفِ  ورَ ةَ صُ َ رشْ تَّ عَ ي فِيهِ السِّ رِ تَجْ ا؛ فَ قً طْلَ ةٍ مُ رَ ازَ بِأُجْ جَ . وَ بَيْعِ دٌ لِلْ سِ فْ طُ مُ ْ الرشَّ وَ

ا. هلَِ امَ تِعْ اسْ ةِ وَ ابَّ كُوبِ الدَّ رُ بِ وَ ي يفِ لُبْسِ الثَّوْ رِ ْ ا جتَ ذَ كَ نَى. وَ كْ السُّ
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َا  أْهنُ ) الَّتِي لَيْسَ شَ ابِّ وَ الدَّ امِ (كَ َيَّ نْ األْ ) مِ ةٌ ْسَ الثِّيَابِ (مخَ ) كَ وضِ رُ اهُ (يفِ الْعُ نْتَهَ ) مُ (وَ
ا  أَمَّ ا. وَ ئِهَ الَ غَ ا، وَ هَ صِ خْ رُ ا، وَ لِهَ وِ أَكْ تِبَارُ لَهُ بَلْ لِنَحْ خْ نْ االِ كُ ْ يَ ملَ لِكَ وَ َا ذَ أْهنُ كُوبَ أَوْ شَ الرُّ
ا  ) إذَ : (إالَّ لِهِ وْ ارَ بِقَ لِكَ أَشَ إِىلَ ذَ ا، وَ هَ جِ ارِ دِ أَوْ خَ ا يفِ الْبَلَ إِمَّ ا فَ َ وهبِ كُ وصِ رُ صُ انَ خلُِ إنْ كَ

. ثَرُ ) الَ أَكْ انِ مَ الْيَوْ دِ فَ ا بِالْبَلَ َ وهبُ كُ طَ (رُ ِ رتُ اُشْ
;U;ÍÂÖi’\;Ñ]Ë|;Åâh;Èi’\;ºÂÖç’\

أَنْ  كإىل   ( ولَةٍ ْهُ ةٍ (جمَ دَّ مُ   ( ، (أَوْ تِهِ دَّ مُ ىلَ  عَ يدُ  زِ تَ  ( ةٍ عِيدَ بَ ةٍ  دَّ مُ طِ  ْ يَارُ (بِرشَ ِ اخلْ  ( دَ فَسَ (وَ
، هِ ومِ دُ دَ قُ مْ أَمَ لَ عْ ْ يَ ملَ ، وَ دٍ يْ ومِ زَ دُ ، أَوْ إىلَ قُ ءُ امَ ْطِرَ السَّ متُ
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ط النقد. رشْ دَّ أجرتُه، وَ ا ورَ بِ كثريً قط أوْ لبسْ ثَوْ ة بعيد، وإن أسْ شاَورَ أو مُ
اء، وسلم  يِار كغائب، وكرِ ة اخلْ دَّ ن مُ هُ عَ تَأخرُ قبُضُ إن بال رشطْ يف كلَّ ما يَ نع وَ ومُ

بخيار .....
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يفِ  لٌ  اخِ دَ ا  ذَ هَ وَ  ، ثِريٍ بِكَ يَارِ  ِ اخلْ ةِ  دَّ مُ دَ  عْ بَ إالَّ  مُ  دَ قْ يَ الَ   ( عِيدٍ (بَ صٍ  خْ شَ  ( ةِ رَ اوَ شَ مُ (أَوْ 
. مْ بِهِ حيِهِ ِ لِتَرصْ ، وَ احِ يضَ ِ ةً يفِ اإلْ ادَ يَ يْهِ زِ لَ ، نَصَّ عَ ولَةِ هُ املَْجْ

دِّ  ا)  أَوْ (رَ ثِريً بٍ كَ طِ (لُبْسِ ثَوْ ْ ) بِرشَ ، (أَوْ طَ ْ ) الرشَّ طَ قَ إِنْ أَسْ كِرَ (وَ دُ الْبَيْعُ بِامَ ذُ سُ فْ يَ وَ
 ( دِ طِ (النَّقْ ْ عَ بِرشَ قَ ا وَ يَارِ إذَ ِ يْعُ اخلْ دَ بَ ) فَسَ ةَ لَهُ (وَ لَّ الْغَ نْهُ وَ نَ مِ امَ َنَّ الضَّ ؛ ألِ بَائِعِ ) لِلْ تِهِ رَ أُجْ
. دِ قْ دَ الْعَ عْ عِ بِهِ بَ فِ التَّطَوُّ الَ ، بِخِ عْلِ دْ بِالْفِ نْقَ ْ يُ إِنْ ملَ ، وَ نِيَّةِ الثَّمَ يَّةِ وَ فِ لَ َ السَّ دِ بَنيْ دُّ َ نِ لِلرتَّ لِلثَّمَ

;U;Ñ]Ë}’\;√Ëd;È…;√fi⁄Á;]Ÿ

ةٌ  ارَ ا إشَ ذَ ) هَ يَارِ ِ ةِ اخلْ دَّ نْ مُ هُ عَ بْضُ رُ قَ تَأَخَّ ا يَ لِّ مَ طٍ ـ يفِ كُ إِنْ بِالَ رشَْ (١)  (وَ دُ ) النَّقْ نِعَ مُ (وَ
الَ  مَ  كْ احلُْ ا  ذَ هَ أَنَّ  إىلَ  ةِ  ارَ شَ لِإلِْ يْخُ  الشَّ هُ  رَ كَ ذَ بِامَ  ا  هلََ ثَّلَ  مَ وَ ا(٢)  هَ رُ ذِكْ مِ  دِّ تَقَ الْـمُ ةِ  دَ اعِ قَ لِلْ
ابَّة،  ار، أَوْ دَ دَ ءٍ كَ ْ ) لِيشَ اءٍ كِرَ يَارِ (وَ ِ ىلَ اخلْ ) عَ ائِبٍ ءٍ (غَ ْ : كبَيْعِ يشَ الَ قَ هُ فَ رَ كَ ُ فِيامَ ذَ رصِ نْحَ يَ
ةً  ابَّ َ دَ رتَ نْ اكْ مَ »؛ فَ نَ مِ : «ضَ لِهِ وْ ومَ لِقَ هُ فْ الَ مَ ، فَ يَارٍ ونٍ بِخِ مُ ضْ َ مَ ريْ ونًا، أَوْ غَ مُ ضْ اءً مَ كِرَ
طٍ  ْ ا بِرشَ قً طْلَ ةِ فِيهِ مُ رَ ُجْ دُ األْ قْ زْ نَ ُ ْ جيَ يَارٍ ملَ ا بِخِ يْهَ لَ لَ عَ ْمِ ا، أَوْ حيَ بَهَ كَ ْ يَّنَةٍ لِريَ عَ َ مُ ريْ يَّنَةً أَوْ غَ عَ مُ

ا. قً طْلَ دُ مُ اءِ النَّقْ نِعَ يفِ الْكِرَ امَ مُ إِنَّ هِ، وَ ِ ريْ بِغَ وَ
 ، نِيَّةِ الثَّمَ يَّةِ وَ فِ لَ َ السَّ دُ بَنيْ دُّ َ مَ يفِ الْبَيْعِ الرتَّ زِ َنَّ الالَّ ا؛ ألِ عً دُ تَطَوُّ يَارِ النَّقْ ِ ازَ يفِ الْبَيْعِ بِاخلْ جَ وَ
قُ  قَّ تَحَ وَ يَ هُ رٍ وَ خَّ ؤَ ةِ يفِ مُ مَّ ا يفِ الذِّ خُ مَ اءِ فَسْ مُ يفِ الْكِرَ زِ الالَّ ، وَ طِ ْ عَ الرشَّ رُ مَ ثِّ ؤَ امَ يُ وَ إنَّ هُ وَ

. عِ تَّى يفِ التَّطَوُّ حَ
 ْ ا ملَ رُ مَ خَّ ؤَ يَارِ ملَِا يُ ِ مُ بِاخلْ لَ ُوزُ السَّ هُ جيَ نَّ اىلَ ـ أَ عَ هُ تَ اءَ اللَّ مِ ـ إنْ شَ لَ أْيتِ يفِ السَّ ) يَ مٍ لَ سَ (وَ

. ةِ عَ بَ َرْ عٌ لِألْ اجِ ) رَ يَارٍ : (بِخِ لُهُ وْ قَ ا، فَ عً إِنْ تَطَوُّ ، وَ لَمِ أْسَ السَّ دْ رَ نْقُ يَ
ا (١) أي دفع الثمن مقدمً

(٢) الرتدد بني السلفية والثمنية .
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ن هوَ بيَده، ولَهُ  ، وبمُيض زمنَه، فيلْزم، املبِيعُ مَ اء أو الردَّ ضَ وانقطَع بَام دلَّ عىل اإلمْ
تارَ أو ردَّ إالَّ ببينَّة. دهَ أنهُ اخْ بَلُ منْه بعْ قْ ، والَ يُ دِ دُّ يف كالغَ الرَّ

..... ، نُهُ يْ اط دَ لِغريمٍ إنْ أحَ لَ لِوارثٍ وَ تقَ وانْ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
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 ، لٍ وْ نْ قَ بَيْعِ مِ ) لِلْ دِّ اءِ، أَوْ الرَّ ضَ مْ ِ ىلَ اإلْ لَّ عَ هُ (بِامَ دَ دُّ مَ الْبَيْعُ أَوْ رَ لَزِ يَارُ وَ ِ ) اخلْ طَعَ قَ (انْ
أْيتِ  يَ امَ  كَ لٍ  فِعْ أَوْ   . لِكَ ذَ وُ  نَحْ وَ  ، هُ تُ دْ دَ رَ أَوْ  بِلْته  قَ أَوْ  الْبَيْعَ  يْتُ  ضَ أَمْ  : يَارُ ِ اخلْ لَهُ  نْ  مَ لِ  وْ قَ كَ

. تُهُ ثِلَ أَمْ
مُ املَْبِيعُ  زَ يَلْ هُ (فَ تُ دَّ تْ مُ ضَ ا مَ إذَ . وَ يَّةِ عِ ْ ةِ أَوْ الرشَّ طَ َ رتَ يَارِ املُْشْ ِ : مدة اخلْ ) أَيْ نِهِ مَ ِّ زَ يضِ بِمُ (وَ
نْ لَيْسَ  انَ املَْبِيعُ بِيَدِ مَ لَوْ كَ ا، وَ َ مهِ دِ َحَ امَ أَوْ ألِ يَارُ هلَُ ِ انَ اخلْ ، كَ ٍ رتَ شْ ائِعٍ أَوْ مُ نْ بَ ) مِ هِ وَ بِيَدِ نْ هُ مَ
اءِ  دَ انْقِضَ عْ ِ بَ نيْ مَ مِ أَوْ الْيَوْ : الْيَوْ ) أَيْ دِ الْغَ دُّ يفِ كَ هِ املَْبِيعُ (الرَّ ) أَيْ ملَِنْ بِيَدِ لَهُ .(وَ يَارُ ِ لَهُ اخلْ
بِلَ  : قَ ) أَيْ تَارَ هُ اخْ نَّ اهُ (أَ وَ عْ قَ بِهِ دَ ِ ا أُحلْ مَ يَارِ وَ ِ نِ اخلْ مَ دَ زَ عْ يَارُ بَ ِ َّنْ لَهُ اخلْ ) ممِ بَلُ قْ .(والَ يُ تِهِ دَّ مُ
هُ  نَّ اهُ أَ وَ عْ ) دَ . (أَوْ هِ دِ تْ يفِ يَ ا ملَِنْ لَيْسَ هَ مُ زِ لْ هِ، أَوْ يُ وَ بِيَدِ َّنْ هُ هُ ممِ ذَ يَارِ لِيَأْخُ ِ امِ اخلْ املَْبِيعَ يفِ أَيَّ
دُ لَهُ بِامَ  هَ ) تَشْ يَارُ لَهُ (إالَّ بِبَيِّنَةٍ ِ انَ اخلْ ا الْبَائِعُ إنْ كَ هَ ذَ ا أَوْ لِيَأْخُ ا لِبَائِعِهَ هَ مَ زِ ) الْبَيْعَ لِيُلْ دَّ (رَ

. اهُ عَ ادَّ
U€ÁÖ∆÷’;Â^;oÑ\Ê÷’;Ñ]Ë}’\;ÿ]Œi›\

هُ  عَ . أَوْ مَ يمٌ رِ هُ غَ عَ ثٍ لَهُ لَيْسَ مَ ارِ يَارُ لِوَ ِ لَ اخلْ تَقَ يَارُ أَوْ أفلس انْ ِ نْ لَهُ اخلْ اتَ مَ ا مَ - إذَ
لِ  ) بِامَ نُهُ يْ اطَ دَ يمٍ إنْ أَحَ رِ لَ (لِغَ تَقَ )  انْ : (وَ لِهِ وْ نْ قَ ا مِ ذً لِ املَْيِّتِ أَخْ نُ بِامَ يْ ِطْ الدَّ ْ حيُ ملَ ، وَ يمٌ رِ غَ

املَْيِّتِ . 
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ةُ له بخالَف الْولَد والصوف. امن منّه،فالْغلْ الضَّ واملْلكُ للبائع وَ
ا  مَ دْ ضاَعَ وَ هِ لَقَ ريْ لفَ يف غَ حَ لْيه إالَّ لِبينِّة، وَ غَاب عَ مِن فِيامَ يُ ي ضَ رتَ هُ املَّشْ بضَ لوْ قَ وَ

هُ . بُ ر كذْ ظْهَ فَرطَّ إالَّ أن يَ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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، يكون: نَبِيٍّ َجْ ِ أَوْ ألِ تَبَايِعَنيْ دِ الـْمُ َحَ انَ ألِ اءٌ كَ وَ نِهِ - سَ مَ يَارِ يفِ زَ ِ بِيعِ بِاخلْ ) لِلْمَ ِلْكُ املْ (وَ
لَهُ  مَّ  تَ ا  إذَ ي  ِ رتَ شْ لِلْمُ امَ  هُ فَ  ( وفِ الصُّ وَ لَدِ  الْوَ فِ  الَ والغلّة (بِخِ  ( نْهُ مِ نُ  امَ الضَّ وَ (للبائع 

. نْ الْبَيْعِ ءٍ مِ زْ جُ ُامَ كَ َهنَّ اءُ ألِ َ الرشِّ
;ZÑ]Ë}’\;flŸÜ;„¡]Ëî;Ì¡ĆÄ\Â;√Ëe⁄’\;ÍÖiç⁄’\;óeÕ;Ê’;]⁄Ë…;€“u’\

يْهِ *  لَ ) عَ ابُ غَ نَ فِيامَ يُ مِ يَارِ (ضَ ِ نَ اخلْ مَ هُ زَ يَاعَ ى ضَ ادَّعَ ي املبيع وَ ِ رتَ شْ بَضَ الْـمُ ) قَ (لَوْ
 ِ ريْ ) غَ لَفَ يفِ حَ ، (وَ نُ مَ الَ يَضْ ي فَ ِ رتَ نْ املُْشْ يطٍ مِ رِ فْ هِ بِالَ تَ يَاعِ دُ بِضَ هَ ) تَشْ نِ (إالَّ لِبَيِّنَةٍ هْ الرَّ كَ
بُ  ذِ ) كَ رَ ظْهَ ، إالَّ أَنْ يَ طَ رَّ ا فَ مَ اعَ وَ دْ ضَ هُ الْبَائِع (لَقَ َمَ يْثُ اهتَّ ـ  حَ انِ يَوَ احلَْ ـ  كَ يْهِ لَ ابُ عَ غَ ا يُ مَ
دَ  عْ هُ بَ نْدَ تِهِ عِ يَ ؤْ ىلَ رُ دُ الْبَيِّنَةُ عَ هَ تَشْ ا، فَ ذَ مَ كَ وْ اعَ يَ : ضَ قُولَ أَنْ يَ ، كَ يَاعَ اهُ الضَّ وَ عْ ي يفِ دَ ِ رتَ املُْشْ
 . نيٌ مِ نْهُ يَ بَلُ مِ قْ الَ يُ ، وَ نُ مَ هُ يَضْ إِنَّ هُ فَ اعَ ، أَوْ بَ هُ فَ لَ ، أَوْ أَتْ هُ لَ هُ أَكَ يْهِ بِأَنَّ لَ دُ عَ هَ ، أَوْ تَشْ مِ لِكَ الْيَوْ ذَ

. مَ رِ يْهِ غَ لَ نيِ عَ هِ الْيَمِ جُّ نْدَ تَوَ لَ عِ ا نَكَ إِذَ وَ
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امً أو لنقص العادة، السالمة منه  كْ ضٌ ولوْ حُ رَ ط، فيه غَ وُ رشْ ا وجب لَعدمَ مَ والثاين مَ
لَّ بدار، ..... يبٍ قَ والَ بعْ
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يَانِ  عَ يفِ بَ َ ي، رشَ وِّ َ يَارُ الرتَّ وَ خِ ي هُ لِ الَّذِ َوَّ مِ األْ سْ نْ الْقِ ادَ مِ ا أَرَ ىلَ مَ مَ عَ الَ َى الْكَ ملََّا أَهنْ
 : نِ امَ ةِ قِسْ يصَ يَارُ النَّقِ وَ خِ هُ ) وَ مُ (الثَّاينِ سْ : (و) الْقِ الَ قَ ، فَ ةِ يصَ يَارُ النَّقِ وَ خِ هُ مِ الثَّاينِ وَ سْ الْقِ

. يْبٍ يفِ املَْبِيعِ ورِ عَ بَ لِظُهُ جَ ا وَ مَ ، وَ طٍ ْ دِ رشَ قْ بَ لِفَ جَ ا وَ مَ
امِ الْبَيْعِ  رَ دَ إبْ عْ بَتَ بَ : ثَ ) أَيْ بَ جَ يَارٌ (ما وَ : خِ لِهِ وْ ارَ بِقَ لِ أَشَ َوَّ إِىلَ األْ القسم األول: وَ
وطِ  لِكَ املَْرشُْ (١)يفِ ذَ دِ قْ طَ يفِ الْعَ ِ ءٍ (فيه غرض) رشُ ْ دِ يشَ قْ لِ فَ َجْ ط) أي: ألِ وُ رشْ (لَعدمَ مَ

. يْهِ لَ الِيَّةَ فِيهِ عَ الِيَّةٌ (٢) أَوْ الَ مَ انَ فِيهِ مَ ي كَ ِ رتَ شْ ضٌ  لِلْمُ رَ (منه) غَ
) يفِ املَْبِيعِ -  ودِ (نَقْصٍ جُ بَ لِوُ جَ ا وَ : هو مَ لِهِ وْ مِ الثَّاينِ بِقَ سْ قِ ارَ لِلْ أَشَ القسم الثاين: وَ
 ، لِكَ املَْبِيعِ ) يفِ ذَ نْهُ ة مِ مَ الَ ة السَّ ادَ نَ (الْعَ لُ الثَّمَ مَ يَشْ يْنًا فَ ا، أَوْ عَ ضً رْ ، أَوْ عَ انَ املَْبِيعُ ا كَ ارً قَ عَ
، الَ إنْ  اقِبَتَهُ َافُ عَ انَ خيَ ادِي أَوْ كَ فِ الْعَ ُّ نِ أَوْ التَّرصَ اتِ أَوْ بِالثَّمَ لَّ بِالذَّ دُّ بِهِ إنْ أَخَ هُ الرَّ لَ فَ

. هِ لِّ لِكَ كُ يَانُ ذَ أْيتِ بَ امَ يَ لِكَ كَ نْ ذَ ءٍ مِ ْ ِلَّ بِيشَ ْ خيُ ملَ
;U;‡Ê“Á;ˆ;]ŸÂ;√Ëe⁄÷’;ÄÑ;„d;‡Ê“Á;]Ÿ

مِ  دَ ةُ بِعَ ادَ تْ الْعَ رَ َّا جَ قُوطِ رشفة ممِ سُ مٍ وَ لَّ سُ تَبَةٍ وَ ِ عَ رسْ كَ ) كَ ارٍ لَّ بِدَ يْبٍ (قَ دَّ بِعَ ) رَ الَ (وَ
نَا. ثَّلْ امَ مَ دا كَ ريِ جِ ىلَ الْبَائِعِ يفِ الْيَسِ ةَ عَ الَ قِيمَ . وَ حِ الَ ِصْ ولُ بِاإلْ زُ يَ ، وَ اتِ إلَيْهِ لْتِفَ االِ

(١) مثاله: اشرتاط املشرتي آللة الطباعة أو التصوير أال يزيد حجمها عىل مرت واحد فوجدها 
مرتين وادَّعى أن أعامله ال تنجز إال باألول.

(٢) مثل: اشرتاط املشرتي آللة الطباعة أو التصوير أن يكون إنتاجها ألف ورقة ىف الدقيقة 
فال توجد كذلك.
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ليْها منُه وإال  َفْ عَ هتها إِن مل خيُ ارٍ بغري واجَ عِ جدَ دْ طْ كصَ ا لَهُ بالُ منْهُ فقَ ة مَ عَ بقيمَ جَ رَ وَ
هُ  لمَ ا عَ يَان مَ يلَ الْبَائع بَ عَ دُ وَ هُ الرَّ لَ لُّ ما نَقَّصَ الثُّلُثَ فَ فكثريٌ كعدم منفعة من منافعها، وكُ

علمْ ..... ِاَّ ملْ يَ هُ التربَّي مم عُ نْفَ لِّس، والَ يَ دَ مُ لُه، وإال فَ مِ اءته لَه،وال جيُ ، أو إِرَ وتَفصيلهُ
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ا  ةِ مَ يمَ ثِريٌ - فريجع (بِقِ الثُّلُثُ كَ ونَ الثُّلُثِ - وَ ا دُ ونَ مَ دا، بِأَنْ يَكُ ريُ الَ جِ ا الْيَسِ أَمَّ وَ
 ِ ريْ ا (بِغَ نْهَ ) مِ ارٍ دَ عِ جِ دْ غْ الثُّلُثَ (كَصَ بْلُ ْ يَ ا ملَ دَّ بِهِ إذَ ) الَ رَ طْ قَ لِيلِ (فَ يْبِ الْقَ نْ الْعَ ) مِ الٌ لَهُ بَ

. هِ أَمْ الَ سِ فْ ارِ نَ دَ ِ ىلَ اجلْ يفَ عَ اءٌ خِ وَ سَ ) وَ نْهُ ا مِ يْهَ لَ َفْ عَ ْ خيَ ا، إنْ ملَ تِهَ هَ اجِ وَ
دُّ بِهِ  رَ ) تُ ثِريٌ كَ نْهُ (فَ قُوطُ مِ ارِ السُّ ىلَ الدَّ يفَ عَ خِ ا، وَ هَ ِ ا أَوْ بِغَريْ تِهَ هَ اجِ انَ بِوَ ) بِأَنْ كَ إِالَّ (وَ

ا)  نَافِعِهَ نْ مَ ةٍ مِ عَ نْفَ مِ مَ دَ عَ (كَ
. ) بِهِ دُّ هُ الرَّ لَ ا (فَ تِهَ نْ قِيمَ ثَرَ مِ أَكْ ) فَ يْبٍ (نَقَّصَ الثُّلُثَ ) عَ لُّ كُ (وَ

UÏ¬÷â’\;È…;fË¡;ÄÊpÂ;Åfi¡;√]e’\;Ì÷¡;fqÁ;]Ÿ;

انَ  لَوْ كَ ، وَ ثُرَ لَّ أَوْ كَ ، قَ تِهِ عَ لْ يْبِ سِ نْ عَ ) مِ هُ لِمَ ا عَ يَانُ مَ ا (بَ وبً جُ ءٍ وُ ْ ) لِيشَ ىلَ الْبَائِعِ (عَ
. كِيالً ثًا، أَوْ وَ ارِ ، أَوْ وَ اكِامً الْبَائِعُ حَ

ُوزُ  (وال جيمله) أَيْ الَ جيَ انَ يُرَ ي إنْ كَ ِ رتَ شْ ) لِلْمُ هُ تُ اءَ ، (أَوْ إرَ يْبُ يلُ الْعَ صِ يْهِ تَفْ لَ عَ وَ
عيب أي كقوله: هو معيب. يْبِ كهو مَ َالُ الْعَ لَهُ إمجْ

. هُ فِيهِ دَ جَ دُّ املَْبِيعَ بِامَ وَ رُ يَ ) وَ لِّسٌ دَ مُ َلَ (فَ ) بِأَنْ أَمجْ إِالَّ (وَ
ىلَ  ةً عَ عَ لْ اعَ سِ إِنْ بَ ، فَ يُوبِ نْ الْعُ ةٍ مِ عَ لْ ) يفِ سِ مْ لَ عْ َِّا ملَْ يَ ِّي(١) مم (وال) ينفع الْبَائِعُ (التَّربَ
دُّ  ي الرَّ ِ رتَ شْ لِلْمُ ، وَ طِ ْ ا الرشَّ َذَ لْ هبِ مَ عْ ْ يُ يْهِ ملَ لَ دَّ عَ رَ ْ تُ يْبٌ ملَ ا عَ َ رَ هبِ هَ إِنْ ظَ ، وَ يْبٌ ا عَ َ َا لَيْسَ هبِ أَهنَّ

. نْهُ ةُ مِ اءَ َ هُ الْربَ عُ نْفَ الَ تَ ، وَ يمِ دِ يْبِ الْقَ نْ الْعَ ا مِ هُ فِيهَ دَ جَ بِامَ وَ

(١) أي اشرتاط براءته من عيوب السلعة .
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نٍ  هْ رَ ، وإِجارة وَ ابَّة، ولُبْس لثوبٍ ل دَ امَ تعْ ا كركُوب واَسْ لُّ عىل الرضِّ الَ إِن أتَى بام يدُ  وَ
ذر .. كُوت طَال بال عُ سُ ار زمنه، وكَ نقْصُ كُسكنى دَ الفِ ماال يَ ام،بِخِ صَ لَوْ بزمن اخلْ وَ
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نْ  مِ يْهِ  لَ عَ عِ  طِّالَ االِ دَ  عْ بَ يْبِ  بِالْعَ ا)  ضَ الرِّ ىلَ  عَ لُّ  دُ يَ ي (بِامَ  ِ رتَ املُْشْ أَتَى)  دَّ (إنْ  رَ  ( الَ (وَ
: لِهِ وْ لِ بِقَ عْ فِ ثَّلَ لِلْ مَ . وَ رٍ ذْ الَ بِالَ عُ وتٍ طَ كُ لٍ أَوْ سُ لٍ أَوْ فِعْ وْ قَ

لُبْسٍ  ، (وَ ْلٍ ، أَوْ محَ نٍ ، أَوْ طَحْ سٍ رْ ، أَوْ دَ ثٍ رْ ) يفِ حَ ةٍ ابَّ لِ دَ امَ تِعْ اسْ ةٍ (وَ ابَّ ) لِدَ كُوبٍ رُ (كَ
نْ  مِ ءٌ  ْ يشَ نْهُ  مِ لَ  صَ حَ  ( لَوْ نٍ (وَ يْ دَ يفِ  ملَِعِيبٍ   ( نٍ هْ رَ ا (وَ هَ ِ ريْ غَ أَوْ   ، ةٍ ابَّ لِدَ  ( ةٍ ارَ إِجَ وَ  ، بٍ لِثَوْ

. عَ الْبَائِعِ ) مَ امِ صَ نِ اخلِْ مَ لِكَ (بِزَ ذَ
;U]îÖ’\;Ì÷¡;ÿÅh;ˆ;ÿ]¬…^

انُوتٍ  حَ أَوْ   ،  ( ارٍ دَ نَى  كْ سُ ا (كَ ضَ الرِّ ىلَ  عَ لُّ  دُ يَ الَ  هُ  إِنَّ فَ نْقص)  يُ لٍ (الَ  فِعْ  ( فِ الَ (بِخِ
وِ  نَحْ لْبُ  حَ وَ ةِ،  رَ الثَّمَ تِنَاءُ  اجْ نَى:  كْ السُّ ثْلُ  مِ وَ ا.  ضَ الرِّ ىلَ  عَ لُّ  يَدُ فَ  ، هُ بْلَ قَ الَ  امِ  صَ اخلِْ نَ  مَ زَ
ىلَ  لُّ عَ الَ تَدُ لَ فَ َصْ نْقِصُ األْ َا الَ تُ إِهنَّ ، فَ ةُ يفِ الْكِتَابِ املُْطَالَعَ ، وَ فِ حَ ةُ يفِ املُْصْ اءَ رَ الْقِ اةِ، وَ الشَّ
بْلَ  قَ لَ  صَ حَ إنْ  لَ  تِغْالَ سْ االِ أَوْ  لَ  امَ تِعْ سْ االِ أَنَّ   : لُ اصِ احلَْ وَ  . امِ صَ اخلِْ نَ  مَ زَ عَ  قَ وَ إنْ  ا  ضَ الرِّ
امِ  صَ نِ اخلِْ مَ بْلَ زَ قَ عِ وَ طِّالَ دَ االِ عْ لَ بَ صَ إِنْ حَ ا. وَ قً طْلَ دَّ مُ نَعُ الرَّ مْ الَ يَ يْبِ فَ ىلَ الْعَ عِ عَ طِّالَ االِ
ىلَ  لَّ عَ لَ دَ َصْ نْقِصُ األْ انَ يُ إِنْ كَ ، فَ نَهُ مَ لَ زَ صَ إِنْ حَ ا. وَ ضَ ىلَ الرِّ لَتِهِ عَ الَ ا لِدَ قً طْلَ دَّ مُ نَعَ الرَّ مَ

. ارِ نَى الدَّ كْ سُ الَ كَ إِالَّ فَ ا وَ ضَ الرِّ
;U;ÄÖ’\;È…;ÍÖiç⁄’\;œt;ªŒâh;ÓÖ|^;ÑÊŸ^

ي،  ِ رتَ نْ املُْشْ )  مِ رٍ ذْ ِ (بِالَ عُ نيْ مَ وْ نْ يَ ثَرَ مِ يْبِ أَكْ ىلَ الْعَ عِ عَ طِّالَ دَ االِ عْ ) بَ الَ وتٍ طَ كُ سُ كَ (وَ
، أَوْ  نٍ جْ ، أَوْ سِ ضٍ ، أَوْ ملَِرَ ٍ رتَ شْ ائِعٍ أَوْ مُ نْ بَ يْبَةٍ مِ غَ رٍ كَ ذْ انَ لِعُ إِنْ كَ ا. فَ ضَ ىلَ الرِّ لُّ عَ دُ هُ يَ إِنَّ فَ

  . وتِ كُ نَ السُّ مَ طُلْ زَ ْ يَ ا ملَ امَ إذَ ا كَ ضَ ىلَ الرِّ لُّ عَ دُ الَ يَ ٍ فَ املِ نْ ظَ فٍ مِ وْ خَ
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تَوسط  سـافر وإِن حدثَ باملبيع عيبُ مُ كـت يف كالْيَـوم ال أقـل ال كمُ وحلف إِن سَ
ذُ القديم والرد ودفع احلادث    أخْ ك وَ لَه التَمسُّ لَلٍ فَ ج وشَ رَ عَ ى وعورٍ وَ مً عَ فٍ وَ كعَجَ

مِ كالقليلِ فكالْعدَ
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رَ  ا آخَ مً وْ افُ يَ لَتْ الْكَ أَدْخَ ، وَ هُ دَّ رَ ، وَ يْبِ ضَ بِالْعَ رْ ْ يَ تَ يفِ كاليوم) ملَ كَ لَفَ إنْ سَ حَ (وَ
هِ  رِ ذْ لِعُ ا  ضَ الرِّ ىلَ  عَ لُّ  دُ يَ الَ  هُ  وتُ كُ فَسُ  ( افِرٍ سَ مُ كَ يْهِ (الَ  لَ عَ نيَ  مِ يَ الَ  فَ  ، مِ الْيَوْ نْ  مِ  ( لَّ أَقَ (الَ 

رٍ ـ. ذْ زُ ـ بِالَ عُ َ ْرتَ ا حمُ ذَ هَ رِ فَ فَ بِالسَّ
;U;ÍÖiç⁄’\;Åfi¡;fË¡;oÅt;‡b;€“u’\

لٍّ  لِكُ ا، وَ ثِريً ا، أَوْ كَ ريً طًا، أَوْ يَسِ سِّ تَوَ ونَ مُ ا أَنْ يَكُ ْلُو؛ إمَّ الَ خيَ يْبٌ فَ ثَ باملبيع عَ دَ إِنْ حَ
نْ  عَ جِ  رِ املُْخْ  َ بَنيْ  ( طٌ سِّ تَوَ مُ يْبٌ  (عَ ي  ِ رتَ املُْشْ نْدَ  عِ املَْعِيبِ   ( بِاملَْبِيعِ ثَ  دَ (حَ ،فإِنْ  مٌ كْ حُ
وثِ  دُ حُ  ( (وَ الِ  زَ اهلُْ ةُ  دَّ شِ وَ  هُ وَ انٍ  يَوَ حلَِ  ( فٍ جَ (عَ وثِ  دُ حُ كَ هُ  ثْلَ مَ وَ  ، لِيلِ الْقَ وَ ودِ،  املَْقْصُ
دَ  عْ بَ يمٍ  دِ قَ يْبٍ  لِعَ دِ  اجِ الْوَ ي  ِ رتَ شْ فلِلْمُ  ، لٍ جْ رِ أَوْ   ، بِيَدٍ  ( لَلٍ شَ وَ  ، جٍ رَ عَ وَ  ، رٍ وَ عَ وَ ى،  مً (عَ
  ( دُّ ) لَهُ (الرَّ ، وَ يمِ دِ يْبِ (الْقَ شِ الْعَ ) أَرْ ذُ أَخْ ، (وَ ) بِاملَْبِيعِ كُ سُّ كِرَ (التَّمَ َّا ذُ ءٍ ممِ ْ وثِ يشَ دُ حُ

. بَائِعِ يَارُ لَهُ الَ لِلْ ِ اخلْ ادِثِ فَ يْبِ احلَْ شِ الْعَ ) أَرْ عُ فْ دَ ىلَ الْبَائِعِ (وَ هُ عَ دُّ أَيْ رَ
لَيْك أَوْ  ءَ عَ ْ الَ يشَ يمِ وَ دِ هُ بِالْقَ دَّ رُ ا أَنْ تَ ي: إمَّ ِ رتَ شْ الُ لِلْمُ يُقَ ) فَ مِ دَ الْعَ ريُ الْبَائِعُ (كَ يَصِ فَ
 : لِهِ وْ أْيتِ يفِ قَ امَ يَ لَّسَ الْبَائِع كَ ا دَ : إذَ لِكَ ثْلُ ذَ مِ . وَ يمِ دِ ءَ لَك يفِ نَظِريِ الْقَ ْ الَ يشَ تتمسك بِهِ وَ

. لِيسِ يْبِ التَّدْ ْلَكَ بِعَ إالَّ أَنْ هيَ
مِ  دَ الْعَ هُ كَ إِنَّ نِ فَ ا يفِ الثَّمَ رُ نَقْصً ثِّ ؤَ ي الَ يُ لِيلِ الَّذِ يْبِ الْقَ وثِ الْعَ دُ حُ ) أَيْ كَ لِيلِ الْقَ (كَ
 ، ادِثِ بَلْ شَ احلَْ عُ أَرْ فَ دْ يَ دُّ وَ رُ يمِ أَوْ يَ دِ شِ الْقَ ذِ أَرْ أَخْ ي يفِ التمسك وَ ِ رتَ شْ يَارَ لِلْمُ الَ خِ فَ

. ءَ لَهُ ْ الَ يشَ كَ وَ سَ تَامَ ، أَوْ يَ يْهِ لَ ءَ عَ ْ الَ يشَ دَّ وَ رُ ا أَنْ يَ إمَّ
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يضِ  رَ إِن  الْبَائع  ن  ضامَ لتْ يف  دَخَ وَ رةُ  بَّ املؤُ ةُ  رَ والثَّمَ الْولدُ  ال   ، خِ رتي للِفسْ لةُ للُمشْ والَغَ
لَوْ خالفَ العادة  بْن وَ مْ وال رد  بغَ كُ ْ حيَ إنْ ملَ اكِم وَ ، أوْ ثبت عنْدَ حَ بَضْ قْ إنْ ملْ يَ بالْقبْضِ وَ

لهِ ..... ْربهُ بجهْ أنْ خيُ لِم بَ تَسْ إِال أنْ يَسْ
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ي لَهُ ـ  ِ رتَ بْضِ املُْشْ قَ دِ الْبَيْعِ وَ قْ قْتِ عَ نْ وَ ي) مِ ِ رتَ شْ ابِتَةٌ (لِلْمُ يْبٍ ثَ دَّ بِعَ ) فيامَ رُ لةُ (والَغَ
ِ بِأَنْ  ايضِ املُْتَبَايِعَنيْ َ ، أَوْ بِرتَ اكِمِ مِ احلَْ كْ ا بِحُ يْبِ إمَّ بَبِ الْعَ خِ الْبَيْعِ بِسَ : فَسْ ) أَيْ خِ سْ فَ (لِلْ
ادُ  املُْرَ وَ  ، اىلَ تَعَ هُ  اللَّ اءَ  شَ إنْ  يبًا  رِ قَ لِكَ  ذَ يَانُ  بَ يَأْيتِ  سَ وَ  ، عٍ فْ رَ  ِ ريْ غَ نْ  مِ بُولِهِ  بِقَ الْبَائِعُ  ىضَ  يَرْ
ىلَ  عِ عَ طِّالَ بْلَ االِ ا قَ هَ لَّ تَغَ يَ الَّتِي اسْ هِ ا، وَ ضَ ىلَ الرِّ لِيالً عَ ا دَ هَ اؤُ تِيفَ ونُ اسْ ا الَ يَكُ : مَ ةِ لَّ بِالْغَ
الَ  اَلَّتِي  وَ  ، وفٍ صُ وَ بَنٍ  لَ كَ الَ  أَوْ  انٍ  كَ إسْ أَوْ  نَى  كْ سُ كَ يكٍ  رِ ْ حتَ نْ  عَ أَتْ  نَشَ ا،  قً طْلَ مُ يْبِ  الْعَ

. امِ صَ نَ اخلِْ مَ ا زَ هَ لَّ تَغَ لَوْ اسْ نْقِصُ املَْبِيعَ وَ تُ
عَ  دُّ مَ َ ريُ هِ فَ يْبٍ بِأُمِّ ىلَ عَ عَ عَ لَ مَّ اطَّ ي، ثُ ِ رتَ نْدَ املُْشْ َلَتْ بِهِ عِ لَوْ محَ بَائِعِ وَ هُ لِلْ إِنَّ ) فَ لَدُ (الَ الْوَ
لَوْ  وَ يْبِ  بِعَ لُ  َصْ األْ دَّ  رُ يْثُ  حَ بَائِعِ  لِلْ لِ  َصْ األْ عَ  مَ دُّ  رَ تُ َا  إِهنَّ فَ  ( ةُ رَ بَّ املُْؤَ ةُ  رَ الَ (الثَّمَ  ( ُمِّ (وَ األْ

ا. هَ رَ دْ مْ قَ لَ عْ ْ يَ ا إنْ ملَ تَهَ قِيمَ ا، وَ هَ رَ دْ لِمَ قَ ا إنْ عَ هَ ثْلَ دَّ مِ هُ رَ نْدَ اتَتْ عِ إِنْ فَ ي، فَ ِ رتَ ا املُْشْ هَ ذَّ جَ
UfË¬’]d;ÎÄÂÄÖ⁄’\;Ï¬÷â’\;‡]⁄î;H;

 ِ ريْ غَ نْ  مِ  ( بْضِ بِالْقَ  َ يضِ رَ إنْ  الْبَائِعِ  نِ  امَ ضَ (يفِ  يْبِ  بِالْعَ ةُ  ودَ دُ املَْرْ ةُ  عَ لْ السِّ  ( لَتْ (دَخَ
ا، أَوْ  ائِعهَ ارِ بَ رَ ) بِإِقْ اكِمٍ نْدَ حَ يْبُ (عِ ) الْعَ بَتَ ، (أَوْ ثَ عْلِ ) بِالْفِ بِضْ قْ ْ يَ إِنْ ملَ اكِمٍ (وَ مِ حَ كْ حُ

. نْهُ َا مِ هنُ امَ لِكَ فَضَ دَ ذَ عْ تْ بَ لَكَ إِنْ هَ ) فَ مْ ْكُ ْ حيَ إِنْ ملَ ، (وَ بِالْبَيِّنَةِ
ي  اوِ ا يُسَ يَ مَ ِ رتَ أَنْ يَشْ ةِ، كَ ثْرَ ةِ أَوْ الْكَ لَّ ) يفِ الْقِ ةَ ادَ الَفَ الْعَ لَوْ خَ بن (وَ ) بسبب غَ دَّ الَ رَ (وَ
 ( لِهِ هْ هُ بِجَ َ ْربِ بَهُ (بِأَنْ خيُ احِ ِ لصَ دُ املُْتَبَايِعَنيْ ) أَحَ لِمَ تَسْ سْ هُ (إالَّ أَنْ يَ سَ كَ ةٍ، أَوْ عَ َ ا بِعَرشَ ً مهَ دِرْ
: الَ الْبَائِعُ قَ بِيعُ النَّاسَ فَ امَ تَ نِي كَ بِعْ ةِ فَ عَ لْ هِ السِّ ذِ ةَ هَ مُ قِيمَ لَ ا الَ أَعْ ي: أَنَ ِ رتَ قُولَ املُْشْ أَنْ يَ كَ
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كيِل  مَ نْ  مِ ية  فَ تَوْ قُّ  حَ فِيهِ  فِيامَ  إِالَّ  زم  الالَّ حيح  الصَّ بالْعَقد  رتي  املُشْ إىل  ن  الضامَ واَنتْقلَ 
فعَىل  ض،  الْقرَ بخِالف  عليه  رةُ  األُجْ وَ  ، لقبضه  الْبَائعِ  ىلَ  عَ فَ ود  دُ عْ مَ أوْ  ون  زُ وْ مَ أوْ 

ض ..... ـقْرتَ الْـمُ
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امَ  نِّي كَ ِ مِ رتَ اشْ ا فَ تَهَ مُ قِيمَ لَ ا الَ أَعْ : أَنَ قُولَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَ لَّ يَ بِأَقَ ا هِ إِذَ ةٍ فَ َ فِ بِعَرشَ رْ يَ يفِ الْعُ هِ
ىلَ  دُّ عَ بُونِ الرَّ غْ لِلْمَ ، فَ ثَرَ يَ بِأَكْ ا هِ إِذَ ةٍ؛ فَ َ مْ بِعَرشَ فِهِ رْ يَ يفِ عُ : هِ الَ قَ ، فَ نْ النَّاسِ ي مِ ِ رتَ تَشْ

. اقٍ فَ دِ بَلْ بِاتِّ تَمِ املُْعْ
U◊ŒifiÁ;ˆ;]ŸÂ;ÍÖiç⁄÷’;‡]⁄ï’\;„Ë…;◊ŒifiÁ;]Ÿ

هُ  نُ امَ لُ بِهِ ضَ نْتَقِ ا يَ يَانِ مَ عَ يفِ بَ َ ، رشَ دُّ بِهِ رَ ا الَ يُ مَ دُّ بِهِ املَْبِيعُ وَ رَ ا يُ ىلَ مَ مَ عَ الَ َى الْكَ ملََّا أَهنْ
: الَ قَ لُ فَ نْتَقِ ا الَ يَ مَ ي، وَ ِ رتَ شْ لِلْمُ

 ْ ملَ لَوْ  وَ  ( مِ زِ الالَّ يحِ  حِ الصَّ دِ  قْ بِالْعَ ي  ِ رتَ املُْشْ (إىلَ  هِ  ائِعِ بَ نْ  مِ املَْبِيعِ  نُ  امَ ضَ  ( لَ تَقَ انْ (وَ  *
يهِ  ِ رتَ شْ نْ مُ هُ مِ نُ امَ دِ فَضَ قْ دَ الْعَ عْ يْبٌ بَ لَ فِيهِ عَ صَ ، أَوْ حَ لَكَ تَى هَ مَ ، فَ نْ الْبَائِعِ هُ مِ بِضْ قْ يَ

نْ  مِ  « مِ زِ «بِالالَّ وَ  ، دِ اسِ الْفَ نْ  مِ  « يحِ حِ «بِالصَّ زَ  ِ رتُ احْ وَ  ، هُ َ ريْ غَ أَوْ  ا  ضً رْ عَ انَ  كَ اءٌ  وَ سَ وَ
. يَارِ ِ يْعِ اخلْ بَ ورِ وَ جُ بَيْعِ املَْحْ هِ؛ كَ ِ ريْ غَ

. نْ الْبَائِعِ يَارِ مِ ِ نَ املَْبِيعِ بِاخلْ امَ يَارِ أَنَّ ضَ ِ مَ يفِ اخلْ دَّ قَ تَ * وَ
: لِهِ وْ ائِلَ بِقَ سَ يحِ مَ حِ دِ الصَّ قْ ي بِالْعَ ِ رتَ شْ نِ لِلْمُ امَ الِ الضَّ تِقَ نْ انْ تَثْنَى مِ مَّ اسْ ثُ

، أَوْ ١ـ  ونٍ زُ وْ ، أَوْ مَ كِيلٍ نْ مَ : (مِ ُّ ِثْيلِ وَ املْ هُ يهِ وَ ِ رتَ ) ملُِشْ فِيَةٍ وْ قُّ تَ بِيعٍ (فِيهِ حَ ) مَ (إالَّ يفِ
ي  ِ رتَ ءِ املُْشْ تِيالَ اسْ ، وَ دِّ ، أَوْ الْعَ نِ زْ ، أَوْ الْوَ يْلِ ) بِالْكَ هِ بْضِ هُ (لِقَ نُ امَ ) ضَ ىلَ الْبَائِعِ عَ ودٍ، فَ دُ عْ مَ
فِ  الَ ، (بِخِ فِيَةُ إالَّ بِهِ لُ التَّوْ ْصُ ىلَ الْبَائِعِ إذْ الَ حتَ ، عَ دِّ ، أَوْ الْعَ نِ زْ ، أَوْ الْوَ يْلِ ةُ الْكَ رَ . وأُجْ يْهِ لَ عَ
 ، ةَ رَ ُجْ لَّفُ األْ كَ الَ يُ ا فَ وفً رُ عْ نَعَ مَ ضَ صَ رِ َنَّ املُْقْ كِرَ ألِ ا ذُ ةُ مَ رَ ) أُجْ ضِ ِ ىلَ املُْقْرتَ عَ ، فَ ضِ الْقَرْ

. ةٍ بْهَ ةِ بِالَ شُ رَ ُجْ األْ ضِ وَ رْ دِّ الْقَ ضِ يفِ رَ ِ ىلَ املُْقْرتَ ا عَ ذَ كَ وَ
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 ، الْـَجائحةِ فَألَمنِ  الثِّامر  وإِالَّ  اسد  كالْفَ فبالقبض  الْغائِب  أو  للثّمن  بُوسة  املحْ إِالَّ  وَ
ليَة،  بالتَّخْ العقار  يف  وَ  ، منْهُ وزن  أوْ  دَّ  عُ أوْ  كِيل  ما  تيفاءِ  باسْ فية  التُوْ ذي  يف  بْضُ  والَقَ
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بْضِ ـ ٢ لِ قَ َجْ ي ألِ ِ رتَ شْ ا لِلْمُ هَ لِّمْ ْ يُسَ ملَ ا وَ هَ ائِعُ ا بَ هَ بَسَ ) أَيْ الَّتِي حَ ةُ بُوسَ ةُ (املَْحْ عَ لْ السِّ
ي. ِ رتَ نْ املُْشْ نِ مِ الثَّمَ

نِ ـ ٣ امَ ضَ يفِ  لُ  خُ دْ يَ  ( بْضِ بِالْقَ (فَ ةٍ  مَ دِّ تَقَ مُ ةٍ  يَ ؤْ رُ أَوْ  ةِ  فَ الصِّ ىلَ  )عَ ائِبُ (الْغَ املَْبِيعُ 
ىلَ  عَ ادِ  هَ ِشْ لَإلْ ةُ  بُوسَ املَْحْ  : نِ لِلثَّمَ ةِ  بُوسَ املَْحْ ثْلُ  مِ وَ الْبَائِع.  ىلَ  عَ ُامَ  هنُ امَ ضَ هُ  بْلَ قَ وَ ي،  ِ رتَ املُْشْ

 . يقِ قِ ىلَ التَّحْ امَ عَ يْنَهُ قَ بَ رْ ، إذْ الَ فَ الْبَيْعِ
نِ ٤ـ  امَ ضَ يفِ  لَ  خُ تَدْ تَّى  حَ  ( ةِ ائِحَ اجلَْ نِ  َمْ (فَألِ ا  هَ حِ الَ صَ وِّ  بُدُ بَعْد  ةَ  املُْبَاعَ  ( رُ (الثِّامَ

ا  نِهَ أَمْ بْلَ  قَ الْبَائِعِ  نْ  مِ َا  هنَ امَ ضَ أَنَّ   : ادُ املُْرَ وَ أْيتِ  يَ امَ  كَ ا  طِيبِهَ مِ  بِتَامَ ونُ  يَكُ نُ  َمْ األْ وَ ي.  ِ رتَ املُْشْ
دِ  قْ الْعَ دِ  رَّ جَ بِمُ املُْبْتَاعِ  نْ  مِ فَ هُ  وُ نَحْ وَ بُ  الْغَصْ ا  أَمَّ وَ  ، قَطْ فَ ائِحِ  وَ لِلْجَ بَةِ  بِالنِّسْ ائِحِ  وَ اجلَْ نْ  مِ

. يحِ حِ الصَّ
;U;ÍÖiç⁄’\;Ì÷¡;‡]⁄ï’\;fpÊÁ;ÍÉ’\;óeŒ’\;*

يْهِ  لَ بَّهَ عَ فِ املَْبِيعِ نَ تِالَ ا بِاخْ ْتَلِفً ي خمُ ِ رتَ نُ املُْشْ امَ لُ بِهِ ضَ ْصُ ي حيَ بْضُ املَْبِيعِ الَّذِ انَ قَ ملََّا كَ
 ، كِيلَ ا  مَ اءِ  تِيفَ بِاسْ فِيَةِ  التَّوْ ذِي  (يفِ  ي  ِ رتَ املُْشْ نُ  امَ ضَ بِهِ  ونُ  يَكُ ي  الَّذِ  ( بْضُ الْقَ (وَ  : لِهِ وْ بِقَ

يبًا. رِ اءِ قَ تِيفَ سْ يَانُ االِ مَ بَ دَّ قَ دْ تَ قَ ، وَ فِيَةِ نْ ذِي التَّوْ ) مِ نَ زِ ، أَوْ وُ دَّ أَوْ عُ
) ـ  لِيَةِ ، (بِالتَّخْ رٍ جَ نْ بِنَاءٍ، أَوْ شَ ا مِ َ لَ هبِ ا اتَّصَ مَ ضُ وَ َرْ وَ األْ هُ ) وَ ارِ قَ بْضُ (يفِ الْعَ ) الْقَ (وَ

ارَ  نْ دَ ْ تَكُ نْهُ إنْ ملَ هُ مِ تَاعَ ْلِ الْبَائِعُ مَ ْ خيُ إِنْ ملَ ، وَ فِ بِهِ ُّ نْ التَّرصَ ْكِينِهِ مِ متَ ي، وَ ِ رتَ َ املُْشْ بَنيْ يْنَهُ وَ بَ
. نَاهُ كْ سُ
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والْبَائع   ، قبْضُ املْشرتي  وإِتْالفُ  بالْعُرفْ  ريهْ  غَ يف  وَ باإلِخالء.  نى  كْ السُّ ار  دَ ويفِ 
ييبه ..... تَعْ مَ كَ رْ نبي يوجبُ الْغُ واألجّ
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.ـ  لِيَةِ دُ التَّخْ َرَّ فِي جمُ الَ يَكْ ا، وَ نْهَ هِ مِ ) ملَِتَاعِ ءِ الَ ِخْ نَى بِاإلْ كْ ار السُّ يفِ دَ (وَ
لِيمِ ـ  تَسْ فِ كَ رْ ونُ بِالْعُ ضٍ يَكُ رْ عَ ، وَ انٍ يَوَ نْ حَ ارِ مِ قَ ه ِ) أي الْعَ ريْ بْضِ (يف غَ ) الْقَ (وَ

ا. نْهَ افِ الْبَائِعِ عَ َ ، أَوْ انْرصِ ابِّ الْبَائِعِ وَ نْ دَ ا عَ هلَِ زْ ا، أَوْ عَ وقِهَ ةِ أَوْ سُ ابَّ امِ الدَّ مَ زِ ، وَ بِ الثَّوْ
U√Ëe⁄’\;Ã˜hb;€“t

هُ  مُ زَ يَلْ بْضِ فَ الْقَ ) أَيْ كَ بْضٌ نِ الْبَائِعِ (قَ امَ نَ ضَ مَ ٍّ زَ ثْيلِ مٍ أَوْ مِ وَّ قَ ي) ملَِبِيعٍ مُ ِ رتَ فُ املُْشْ (إِتْالَ
ةِ  مَ قِيمَ رْ : غُ امَ أَيْ نْهُ لَفَ مِ نْ أَتْ ىلَ مَ ) عَ مَ رْ بُ الْغُ نَبِيِّ يُوجِ َجْ األْ فُ (الْبَائِعِ وَ ) إتْالَ نُ  (وَ الثَّمَ
نْ  مِ رَ  كَ ذَ نْ  مَ أي   يِيبِه)  تَعْ نِ (كَ الثَّمَ ِيعِ  مجَ ذِ  بِأَخْ خِ  سْ فَ لِلْ بِيلَ  سَ الَ  وَ  ، ِّ ِثْيلِ املْ ثْلِ  مِ وَ  ، مِ وَّ املُْقَ
نَبِيِّ  َجْ يِيبُ األْ عْ تَ ، وَ بْضٌ نِ الْبَائِعِ قَ امَ قْتَ ضَ ي وَ ِ رتَ يِيبُ املُْشْ تَعْ . فَ ٍ رتَ شْ نَبِيٍّ أَوْ مُ ائِعٍ أَوْ أَجْ بَ

ي. ِ رتَ شْ شِ لِلْمُ َرْ مَ األْ رْ بُ غُ يِيبُ الْبَائِعِ يُوجِ عْ تَ ، وَ نُ امَ نْهُ الضَّ شِ ملَِنْ مِ َرْ مَ األْ رْ بُ غُ يُوجِ
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◊ë…

ونٍ  ضمُ مَ ضٍ  وَ عِ عىل  ولو  جائزةٌ  لم،  عُ وربْح  بثمنه  يَ  ِ رتُ اشْ ما  بيعُ  وهي  املُرابحة: 
ل ما زاد يف الثَّمن ..... نيُ قائمة وأصْ ب إِن أطلق ربحَ ما لهُ عْ سَ وحَ
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عَ  مَ اهُ  َ رتَ اشْ ي  الَّذِ  ( نِهِ ، (بِثَمَ لُومٍ عْ مَ نٍ  بِثَمَ اهُ  َ رتَ اشْ يْئًا  شَ ائِعٌ  بَ بِيعَ  يَ أَنْ  املرابحة:  حقيقة 
. امَ ) هلَُ لِمَ بْحٍ عُ ةِ (رِ ادَ يَ زِ

ا  ذَ كَ وَ  ، ةٍ كَ ِ رشَ وَ  ، لَمٍ سَ وَ  ، ةٍ لَ اطَ رَ مُ وَ لَةٍ  بَادَ مُ وَ  ، فٍ ْ رصَ نْ  مِ الْبَيْعِ  اعِ  أَنْوَ ِيعَ  مجَ جَ  رَ فَخَ
. اةُ اقَ املُْسَ ةُ وَ ارَ جَ ِ اإلْ

. ىلَ َوْ فُ األْ الَ ازِ خِ وَ ادُ بِاجلَْ املُْرَ ) وَ ةٌ ائِزَ حكمها: (جَ
. الِ سَ ْ رتِ سْ االِ ، وَ نِ تِئْامَ سْ يْعِ االِ بَ ةِ، وَ دَ ايَ يْعِ املُْزَ نْ بَ مِ مِ لْ لِ الْعِ بُّ إىلَ أَهْ ةُ أَحَ مَ اوَ املُْسَ وَ

ىلَ  ا الْبَائِعُ عَ َ َ هبِ أْيتِ لَّ أَنْ يَ ةٍ قَ ثِريَ ورٍ كَ ىلَ أُمُ قَّفُ عَ تَوَ هُ يَ َنَّ ةِ ألِ ابَحَ يْعُ املُْرَ مْ بَ هُ نْدَ ا عِ هَ يَقُ أَضْ وَ
ا. هَ هِ جْ وَ

ىلَ  أَوْ ، وَ ةٍ عَ لْ هُ يفِ سِ دَ قَ وفٍ نَ صُ وْ : مَ ) أَيْ ونٍ مُ ضْ ضٍ مَ وَ ىلَ عِ لَوْ عَ ةِ (وَ ابَحَ يْعُ املُْرَ ُوزُ بَ جيَ وَ
ازَ أَنْ  ا جَ هُ فِيهَ دَ قَ نَ ٍ وَ عَنيَّ وفٍ أَوْ مُ صُ وْ ضٍ مَ رْ انٍ أَوْ عَ يَوَ ةً بِحَ عَ لْ تَاعَ سِ نْ ابْ مَ ، فَ ٍ عَنيَّ مٍّ مُ وَّ قَ مُ

ي. ِ رتَ شْ هُ لِلْمُ فَ صَ ا وَ ، إذَ تِهِ ىلَ قِيمَ دَ الَ عَ قَ ا نَ ىلَ مَ ةً عَ ابَحَ رَ ا مُ هَ بِيعَ يَ
ا  مَ يَانَ  بَ هِ  ِ ريْ غَ نْ  مِ الْبَيْعِ  الَ  حَ بْحِ  الرِّ يفِ   ( لَقَ أَطْ (إنْ  ي  ِ رتَ املُْشْ ىلَ  عَ الْبَائِعُ   ( بَ سَ حَ (وَ
 ( ةٌ ائِمَ ٌ قَ نيْ الَهُ عَ بْحَ مَ ثَالً (رِ َ مَ رشَ دَ عَ ةِ أَحَ َ بْحِ الْعَرشَ ىلَ رِ عَ عَ قَ ، بَلْ وَ بَحُ رْ ا الَ يَ مَ ، وَ بَحُ لَهُ رْ يَ

ِ ةٌ بِالْبَرصَ دَ اهَ شَ : مُ ، أَيْ ةِ عَ لْ بِالسِّ
( نِ ادَ يفِ الثَّمَ هِ إنْ (زَ بْحِ ونَ رِ طْ دُ قَ لِهِ فَ بَ أَصْ سِ ةٌ حَ ائِمَ ٌ قَ نيْ نْ لَهُ عَ كُ ْ يَ ا ملَ إِذَ فَ
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أوْ  بنيَّ  إِن  فال  وإالَّ  فقط،  لعة  للسَّ بيْت  اء  وكرِ َام  رهتَ أجُ تيِد  اعْ وطي  وشدٍّ  محْل  أُجرةِ  كَ
ل،  رشُ األصْ بْحُ من غريه،  وزيد عُ ْ يبَنيَّ مالهُ الرَّ قال: عيل ربح العْرشةَ أحد عرش، وملَ

. هُ ْسَ ة اثنا عَرش مخُ ويف ربْح العْرشَ
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نْ  مِ ىلَ  أَغْ إلَيْهِ  ولَةِ  املَْنْقُ انِ  املَْكَ يفِ  عُ  لَ السِّ انَتْ  كَ ا  إذَ  ، رَ خَ آلِ ان  كَ مَ نْ  مِ  ( ْلٍ محَ ةِ  رَ أُجْ  (كَ
. نْهُ ولَةِ مِ املَْنْقُ

رِ  ْ جتَ  ْ ملَ بِأَنْ   ( امَ ُ هتُ رَ أُجْ تِيدَ  (اُعْ َالِ  َمحْ لِألْ أَوْ  ا،  هَ وِ نَحْ وَ لِلثِّيَابِ   ( طَيٍّ وَ دٍّ  (شَ ةِ  رَ أُجْ  ( (وَ
. لِكَ ىلَّ ذَ تَوَ ي يَ وَ الَّذِ هُ هُ ةُ بِأَنَّ ادَ الْعَ

 ، هِ سِ بِنَفْ يتوالها  ي  وَ الَّذِ هُ بِأَنَّ الْبَائِعَ  تْ  رَ بِأَنْ جَ  ( إِالَّ ، وَ طْ  قَ فَ ةِ  عَ لْ يْتٍ لِلسِّ بَ اءِ  كِرَ (وَ
ىلَّ  امَ لَوْ تَوَ بْحٌ كَ الَ رِ لٌ وَ بُ أَصْ ْسَ الَ حيُ ا فَ َ هبِّ لِرَ ا وَ ةِ بَلْ هلََ عَ لْ وصِ السِّ صُ نْ الْبَيْتُ خلُِ كُ ْ يَ ملَ وَ

. هِ سِ كِرَ بِنَفْ ا ذُ مَ
بَحُ  رْ ا الَ يَ مَ ، وَ بَحُ لَهُ رْ ا يَ مَ ، وَ نِ لَ الثَّمَ الَ الْبَيْعِ أَصْ ) حَ َ : (إنْ بَنيَّ ةِ ابَحَ رَ ازِ الـْمُ وَ َلُّ جَ حمَ وَ
، َلَ أَمجْ أَوْ   ، لَقَ أَطْ أَوْ   ، قَطْ فَ لَهُ  بَحُ  رْ يَ ا  مَ ىلَ  عَ أَوْ  يعِ  مِ اجلَْ ىلَ  عَ بْحِ  الرِّ لَ  عْ جَ وَ  ، بْحَ الرِّ وَ  ، لَهُ
ا  ْ مَ بَنيِّ ْ يُ ملَ ةٍ (وَ ئَ َّ بِامِ يلَ تْ عَ فَ قَ : وَ الَ مَّ قَ ) ثُ َ رشَ دَ عَ ةِ أَحَ َ بْحِ الْعَرشَ ىلَ رِ ): أَبِيعُك (عَ الَ وَ (قَ
هُ  دَ عْ ا بَ لِيلِ مَ ه،ِ بِدَ ِ ريْ غَ ، وَ نٍ نْ ثَمَ هُ مِ نْدَ لَتْ بِهِ عِ َصَّ ا حتَ يَانِ مَ دَ بَ عْ : بَ ه) أَيْ ِ ريْ نْ غَ بْحُ مِ لَهُ الرِّ

. مَ دَّ قَ ا تَ ىلَ مَ هِ عَ ِ ريْ ونَ غَ بَحُ لَهُ دُ رْ ا يَ ىلَ مَ بْحُ عَ لُ الرِّ صَّ فَ يُ وَ
ي  الَّذِ نِ  الثَّمَ  : أَيْ  ( لِ َصْ األْ  ُ رشْ (عُ  َ رشَ عَ دَ  أَحَ ةِ  َ الْعَرشَ بْحِ  رِ  َّ يلَ عَ  : الَ قَ ا  إذَ  ( يدَ زِ (وَ
يدَ  ةً زِ ائَ لُ مِ َصْ انَ األْ ا كَ إِذَ . فَ مَ دَّ قَ ا تَ ىلَ مَ ةٌ عَ ائِمَ ٌ قَ نيْ ا لَهُ عَ نُ مَ ا ثَمَ ذَ كَ ، وَ ةُ عَ لْ يَتْ بِهِ السِّ ِ رتُ اُشْ
َنَّ  ألِ  ، لُ َصْ األْ ْسُ  مخُ أَيْ    ( هُ ْسُ ادُ (مخُ زَ يُ  ( َ رشَ عَ نَا  اثْ ةَ  َ الْعَرشَ بْحِ  ىلَ (رِ عَ لِهِ  وْ قَ  ( يفِ ةٌ (وَ َ رشَ عَ

ا. ذَ كَ هَ ْسٌ وَ ةِ مخُ َ نْ الْعَرشَ ِ مِ نَنيْ ثْ االِ
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◊ë…

ا، وردَّ  ا وفُسخ - مطْلقً ه، حلفَ ثْمن، أو نَوعْ ن، أوْ مُ نْس ثَمَ تلفا املُتَبَايعَان يف جِ إن اخْ
ن،  .....   ر املثْمَ دْ رهِ، أوْ قَ دَ م الَبيْع، ويف قَ وْ وات يَ ا يف الْفَ قيمتَهَ
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اختالفهام يف الثمن أو املثمن:ـ ١
الَ  قَ وَ  . ينَارٍ بِدِ لَك  ته  بِعْ  : الْبَائِعُ الَ  قَ أَنْ  كَ  ( نٍ ثَمَ نْسِ  جِ يفِ  انِ  تَبَايِعَ الْـمُ تَلَفَ  اخْ (إنْ 
 ، ينَارٍ : الثوب بِدِ الَ قَ ، فَ ينَارٍ رَ بِدِ امَ ِ ا احلْ ذَ تُك هَ نٍ كبِعْ ثْمَّ نْسِ مُ بٍ أَوْ يفِ جِ ِي: بَلْ بِثَوْ رتَ شْ الْـمُ

ا. عً امَ مَ ا فِيهِ فَ تَلَ ىلَ إنْ اخْ أَوْ وَ
بِ  ، أَوْ ثَوْ عِريٍ شَ حٍ وَ مْ ، أَوْ قَ مَ اهِ رَ دَ ، وَ انِريَ نَ دَ ، كَ نِ ، أَوْ املُْثْمَ نِ عِ الثَّمَ ا يفِ نَوْ فَ تَلَ ) اخْ (أَوْ
 ( خَ فُسِ بِهِ (وَ احِ  صَ وَ عْ دِّ دَ رَ اهُ وَ وَ عْ بَاتِ دَ ىلَ إثْ امَ عَ نْهُ لٌّ مِ ا)  كُ فَ لَ ، (حَ طْنٍ بِ قُ ثَوْ ، وَ تَّانٍ كَ
 ، ، أَوْ فَاتَ ائِامً انَ املَْبِيعُ قَ ،كَ بَهِ ا بِالشَّ َ مهُ دُ دَ أَحَ رَ فَ ا، أَوْ انْ بِهَ شْ ْ يُ ا، أَوْ ملَ بَهَ ا)  أَشْ قً طْلَ الْبَيْعُ (مُ

. ( اتِ وَ ا يفِ الْفَ تِهَ دَّ قِيمَ رَ ا، (وَ يْنِهَ ا بِعَ هَ دَّ تْ رَ فُ ْ يَ لَكِنْ إنْ ملَ
إِنْ  ا، فَ مً وَّ قَ انَ مُ ا كَ ا إذَ ذَ هَ ، وَ اتِ وَ مَ الْفَ وْ الَ يَ مِ وَ كْ مَ احلُْ وْ ) الَ يَ مَ الْبَيْعِ وْ ةُ (يَ يمَ ُ الْقِ تَربَ عْ تُ وَ

. هُ ثْلَ دَّ مِ ثْلِيا رَ انَ مِ كَ
اختالفهام (يف قدره)ـ ٢

  ( نِ ثَمَّ رِ الـْمُ دْ ، (أَوْ قَ ةٍ عَ ي: بَلْ بِتِسْ ِ رتَ شْ الَ الْـمُ قَ ةٍ، وَ َ عَرشَ نِ كَ رِ الثَّمَ دْ ا يفِ قَ فَ تَلَ إنْ اخْ وَ
. ي: بَلْ ثوبان بِهِ ِ رتَ : املُْشْ الَ قَ ا، وَ ذَ بٍ بِكَ ثَوْ كَ
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أوتراض  بحكم،  وفسخ  حلفا،  القيام  ففي  احلميل،  أو   ، نِ هْ الرَّ أو   ، لِ األجِ ر  قدْ أوْ 
للمشرتي  فالقول  فاتت  وإن  الْبائع  أ  بَدَ وَ الف،  للْحَ وقَيضُ   ، وهلامَ كنكُ وباطنًا  ا  ظاهرً

بيمني إن أشبه .....
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ائِهِ أَوْ  تِهَ ا يفِ انْ فَ تَلَ ا اخْ ا إذَ يَأْيتِ مَ سَ ، وَ يْهِ لَ امَ عَ اقِهِ فَ دَ اتِّ عْ ) بَ لِ َجَ رِ األْ دْ ا يفِ (قَ فَ تَلَ ) اخْ (أَوْ
. لِهِ يفِ أَصْ

يفِ   ( (أَوْ  ، نٍ هْ رَ بِالَ  بَلْ  ي،  ِ رتَ املُْشْ الَ  قَ وَ  ، نٍ هْ بِرَ  : الْبَائِعُ الَ  قَ بِأَنْ   ( نِ هْ (الرَّ يفِ   ( (أَوْ
ةِ  عَ لْ السِّ قيام  أي   ( يَامِ القِ فِي  (فَ ي،  ِ رتَ املُْشْ هُ  الَفَ خَ وَ  ، يلٍ مِ بِحَ  : الْبَائِعُ الَ  قَ بِأَنْ   ( يلِ مِ (احلَْ
، أَوْ  اكِمٍ نْ حَ ) مِ مٍ كْ ونُ (بِحُ خُ يَكُ سْ الْفَ ، وَ ) الْبَيْعُ خَ فُسِ ا وَ فَ لَ ائِلَ (حَ سَ سِ مَ مْ هِ اخلَْ ذِ يفِ هَ

يْهِ لَ امَ عَ نْهُ اضٍ مِ تَرَ
اهُ  عَ ادَّ بِامَ  ا  ضَ الرِّ ا  َ مهِ دِ َحَ ألِ ازَ  جَ  ، بِهِ اضٍ  تَرَ امَ  نْهُ مِ لْ  ْصُ حيَ  ْ ملَ وَ اكِمٌ  حَ بِهِ  مْ  ْكُ حيَ  ْ ملَ إِنْ  فَ

هِ تعاىل . نْدَ اللَّ بَاطِنًا) عِ نْدَ النَّاس،ِ (وَ ا) عِ رً اهِ مَّ الْبَيْعُ بِهِ (ظَ تَ ، وَ رُ خَ اآلْ
يعِ  مِ بِجَ ا  فِيهَ فُ  ُّ والتَّرصَ خِ  سْ بِالْفَ ةُ  عَ لْ السِّ لَهُ  دَّتْ  رُ ملَِنْ  ُوزُ  جيَ هُ  نَّ أَ  : لِكَ ذَ ىلَ  عَ ويرتتب 

 . طْ قَ ا فَ رً اهِ : ظَ قِيلَ ، وَ يحُ حِ الصَّ ورُ وَ هُ وَ املَْشْ ا هُ ذَ هِ وهَ اعِ أَنْوَ
 ( الِفِ َ لِلْحَ قُيضِ يْهِ (وَ لَ يَا عَ اضَ رَ كِمَ بِهِ أَوْ تَ بَاطِنًا إنْ حُ ا وَ رً اهِ خُ ظَ سَ فْ هُ يُ إِنَّ ) فَ امَ وهلِِ نُكُ (كَ
لَفَ  لَ حَ إِنْ نَكَ . فَ ينِهِ لُ لَهُ بِيَمِ وْ الْقَ ، فَ حِ جَ َرْ ىلَ األْ لِفِ عَ ) بِاحلَْ أَ الْبَائِعُ دَ بَ ىلَ النَّاكِلِ (وَ امَ عَ نْهُ مِ

. يَامِ نْدَ الْقِ هُ عِ مُ دَ الَ عَ ، وَ بَهُ ى الشَّ اعَ رَ الَ يُ اهُ وَ وَ عْ قَىضَ بِدَ ي وَ ِ رتَ املُْشْ
لُ  وْ الْقَ (فَ  ، تٌ فَوْ ا  هَ بْضُ قَ  : قِيلَ وَ  ، ىلَ أَعْ فَ  ، وقِ السُّ الَةِ  وَ بِحَ ةُ  عَ لْ السِّ  ( اتَتْ فَ إِنْ  (وَ
إِالَّ حلف الْبَائِعُ  َ لَهُ بِهِ وَ لَفَ قُيضِ إِنْ حَ ، فَ ) الْبَائِعَ أَمْ الَ بَهَ ا (إنْ أَشْ ذَ ) هَ نيٍ ي بِيَمِ ِ رتَ شْ لِلْمُ

. مَ دَّ تَقَ ا فَ عً الَ مَ إِنْ نَكَ ، فَ بَهِ دَ بِالشَّ رَ فَ اءً إنْ انْ تِدَ ْلِفُ ابْ امَ حيَ كَ
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ا. وفسخُ  بها حلفَ ، فإن ملَ يُشْ بَهَ لُ ملُنكِر االنِتْهاء بيمينه إنْ أشْ الْقوْ ل ، فَ ويف انتهاء األجَ
يف  خ  وفسِ حتالفا،  وإال  ف،  رْ الْعُ افقَ  وَ ملَنْ  لُ  وْ فالْقَ لِه  أصْ يف  وَ  ، ةَ  الْقيمَ وات  الفْ يف  دَّ  رَ وَ

.....  ، اتتْ رتي بَيمني إن فَ ق املْشُ دِّ الْقيام، وصُ
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فهام يف انتهاء األجل : ـ ٣ تِالَ اخْ
بَانَ  عْ لَ شَ يَ الْبَائِعُ أَوَّ عِ دَّ أَنْ يَ يْهِ - كَ لَ امَ عَ اقِهِ فَ نْدَ اتِّ )عِ لِ َجَ اءِ األْ تِهَ ا (يفِ انْ فَ تَلَ ) إنْ اخْ  (وَ
مْ  لَ بٍ فَ جَ فُ رَ لَهُ نِصْ ي أَنَّ أَوَّ ِ رتَ عِي املُْشْ دَّ يَ دْ انْقَىضَ - وَ قَ ، وَ بٌ جَ لَهُ رَ ، أَوَّ رٌ هْ لَ شَ َجَ أَنَّ األْ
لُهُ  وْ قَ  ( بَهَ أَشْ ينِهِ (إنْ  بِيَمِ نْقَضِ  يَ  ْ ملَ هُ  نَّ أَ وَ  ( اءِ تِهَ نْ االِ ملُِنْكِرِ  لُ  وْ الْقَ انِ (فَ رَ هْ شَ هُ  نَّ أَ أَوْ   ، نْقَضِ يَ

. رُ أَمْ الَ خَ بَهَ اآلْ ، أَشْ لِ َجَ ةَ النَّاسِ يفِ األْ ادَ عَ
 ( ةُ يمَ اتِ الْقِ وَ دَّ يفِ الْفَ رُ خَ ) الْبَيْعُ (وَ فُسِ مَ  (وَ دَّ قَ ا تَ ىلَ مَ ا)عَ فَ لَ ا (حَ عً ْ يشبها) مَ إِنْ ملَ (فَ
. نيٍ لُ لَهُ بِيَمِ وْ الْقَ بَهِ فَ لِ بِالشَّ َجَ اءِ األْ قَ عِي بَ دَّ دَ مُ رَ فَ هُ إنْ انْ نَّ : أَ نْهُ مَ مِ هِ فُ ا، وَ هَ دَّ تْ رَ ْ تَفُ ا ملَ إِذَ وَ

اختالفهام يف أصل األجل:ـ ٤
الَ  قَ ، وَ لُولِ لٍ بَلْ بِاحلُْ : بِالَ أَجَ الَ الْبَائِعُ لِ بِأَنْ قَ َجَ لِه) أي  األْ ا (يفِ أَصْ فَ تَلَ (و) إنْ اخْ
مِ  ثْلُ اللَّحْ مِ ، فَ لَعِ يْعِ السِّ ) يفِ بَ فَ رْ لُهُ (الْعُ وْ ) قَ قَ افَ لُ ملَِنْ وَ وْ الْقَ ا، (فَ ذَ لِ كَ َجَ ي: بَلْ ألِ ِ رتَ املُْشْ
نْ  مِ . وَ يلُ َا التَّأْجِ أْهنُ ارِ شَ قَ ثْلِ الْعَ يفِ مِ ، وَ لُولُ َا احلُْ أْهنُ نْ الثِّيَابِ شَ ثِريٍ مِ كَ ارِ وَ زَ َبْ األْ الْبُقُولِ وَ وَ

ي. ِ رتَ املُْشْ الُ الْبَائِعِ وَ لِكَ حَ ذَ
 ، لٍ بَاعَ بِأَجَ ةِ أَنْ تُ عَ لْ أْنُ يفِ تِلْكَ السِّ انَ الشَّ فَ بِأَنْ كَ رْ ا الْعُ عً امَ مَ هلُُ وْ افِقُ قَ وَ ) يُ إِالَّ * (وَ
ونُ  يَكُ ) فَ نيٍ ي بِيَمِ ِ رتَ قَ املُْشْ دِّ صُ ةِ (وَ عَ لْ ) لِلسِّ يَامِ خَ يفِ الْقِ فُسِ ا، وَ الَفَ َ ، (حتَ رَ هِ أُخْ ِ ريْ بِغَ ةً وَ ارَ تَ

 ( اتَتْ ينِهِ (إنْ فَ لُ لَهُ بِيَمِ وْ الْقَ
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من. نهُ طُولُ الزَّ ف ومِ ا إالَّ لعُرْ َ مهُ لُ بقاؤُ ويف قبْض الثُمن أو السلعة ، فاألصْ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

اختالفهام يف القبض : ـ ٥
تْك  بَضَ أَقَ ي:  ِ رتَ املُْشْ الَ  قَ بِأَنْ  ةِ  عَ لْ السِّ لِيمِ  تَسْ دَ  عْ بَ  ( نِ الثَّمَ بْضِ  قَ ا (يفِ  فَ تَلَ اخْ إنْ   (و) 
رَ  أَنْكَ ا وَ تهَ بَضْ : أَقَ الَ الْبَائِعُ ) بِأَنْ قَ ةِ عَ لْ بْضِ (السِّ ا يفِ قَ تُلِفَ ) اُخْ ، (أَوْ رَ الْبَائِعُ أَنْكَ ، وَ نَ الثَّمَ
، (إالَّ  ينِهِ امَ بِيَمِ نْهُ هُ مِ مَ دَ ى عَ لُ ملَِنْ ادَّعَ وْ الْقَ ، فَ بَاضِ قْ ِ مُ اإلْ دَ عَ ا) وَ َ مهُ اؤُ قَ لُ بَ َصْ األْ ي (فَ ِ رتَ املُْشْ
دْ  قَ ارِ فَ زَ َبْ ائِعِ األْ بَ ارِ وَ زَّ اجلَْ ، كَ فُ رْ دَ لَهُ الْعُ هِ لُ ملَِنْ شَ وْ الْقَ ، فَ لِ َصْ فِ األْ الَ دُ بِخِ هَ ) يَشْ فٍ رْ لِعُ
ى  ا ادَّعَ إِذَ ، فَ نِ هِ الثَّمَ بْضِ دَ قَ عْ ارَ إالَّ بَ زَ َبْ عْطِي األْ الَ يُ مَ وَ طَعُ اللَّحْ قْ هُ الَ يَ نَّ امَ أَ ةُ فِيهِ ادَ تْ الْعَ رَ جَ
لُومٌ أَنَّ  عْ مَ . وَ اهُ هُ إيَّ بَضَ هُ أَقْ ي بِأَنَّ ِ رتَ شْ لُ لِلْمُ وْ الْقَ نَ فَ بِضْ الثَّمَ قْ ْ يَ هُ ملَ نَّ مَ أَ طَاهُ اللَّحْ دَ أَنْ أَعْ عْ بَ

. فِ النَّاسِ تِالَ تَلِفُ بِاخْ ْ فَ خيَ رْ الْعُ
قْيضِ  نٌ يَ مَ ىضَ زَ ا مَ إِذَ ) فَ نِ مَ : (طُولُ الزَّ اهُ تَضَ قْ لُ بِمُ مَ عْ ي يُ فِ الَّذِ رْ نْه) أي من الْعُ (ومِ
ذِ  ُ ملِِثْلِهِ يفِ أَخْ ربِ ، أَوْ أَنَّ الْبَائِعَ الَ يَصْ ةِ عَ لْ ذِ السِّ ُ ملِِثْلِهِ يفِ أَخْ ربِ يَ الَ يَصْ ِ رتَ شْ فُ بِأَنَّ الْـمُ رْ الْعُ
ى يفِ  اعَ رَ ثَرَ بَلْ يُ الَ بِأَكْ ِ وَ نيْ امَ َدُّ بِعَ هُ الَ حيُ نَّ رُ أَ الظَّاهِ ، وَ بَاضِ قْ ِ هِ يفِ اإلْ مِ صْ لُ خلَِ وْ الْقَ ، فَ نِ الثَّمَ

 . نِ مَ الُ الزَّ وَ أَحْ الُ النَّاسِ وَ وَ لِكَ أَحْ ذَ
* * *



X ٥٦الصف الثاين الثانو

Ï÷Òà^

ما خيار الرتوي؟ وما حكمه؟ وما مدته يف العقار؟ وبم ينقطع اخليار؟ وما : ١س
عىل  البيع  يف  السلعة  ضامن  يكون  من  وعىل  اخليار؟  له  من  مات  لو  احلكم 

اخليار؟
ما الذي يُسقط حق املشرتي يف رد املبيع عىل اخليار؟ وملن تكون غلة ما رد : ٢س

بعيب؟
ما املرابحة؟ وما حكمها؟ وما حكم اختالف البائع واملشرتي يف قدر الثمن : ٣س

أو جنسه؟
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Cfl·Ö’\;GôÖŒ’\;G€÷â’\D;z’;ÏË⁄Ë÷¬i’\;Ã\Å·¯\
القرض،  يف (السلم،  املضمنة  الفقهية  املوضوعات  دراسة  بعد  الطالب  من  يتوقع 

الرهن) أن:
يعرف يف اللغة واالصطالح كال من (السلم،القرض (الرهن).ـ ١
يستدل بالنصوص الرشعية عىل مرشوعية (السلم، القرض، الرهن).ـ ٢
يوضح أركان السلم ورشوط كل ركن.ـ ٣
يوضح أركان القرض ورشوط كل ركن.ـ ٤
يوضح أركان الرهن ورشوط كل ركن.ـ ٥
يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ ٦
يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ ٧
يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ ٨
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املْال،  رأس  لول  حُ طه  ورشَ ه،  جنسِ بغَري  مة  الذِّ يف  ؤجل  مُ وف  صُ موْ يْع  بَ مُ  لَ السَّ
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السلم: بيع موصوف مؤجل يف الذمة بغري جنسه.
 ِ ريْ ، أَوْ غَ انٍ يَوَ ، أَوْ حَ ضٍ رْ ، أَوْ عَ امٍ عَ نْ طَ ) مِ وفٍ صُ وْ ءٍ (مَ ْ ) يشَ يْعُ تُهُ (بَ يقَ قِ ) : حَ مُ لَ (السَّ

. فُ َّا يُوصَ لِكَ ممِ ذَ
. مٍ لَ هُ لَيْسَ بِسَ بَيْعُ ُ فَ عَنيَّ جَ الْـمُ رَ خَ وَ

لِ َجَ يَانُ األْ يَأْيتِ بَ سَ ، وَ لِ جَّ ُ املُْؤَ ريْ جَ غَ رَ ) : خَ لٍ جَّ ؤَ (مُ
لِ  دْ ا يفِ الْعَ بَيْعِ مَ ، كَ ةِ مَّ وفٍ الَ يفِ الذِّ صُ وْ يْعُ مَ جَ بَ رَ ، خَ مِ إلَيْهِ لَ ةِ املُْسْ ) : أَيْ ذِمَّ ةِ مَّ (يفِ الذِّ

. دِ قْ ْلِسِ الْعَ ِ جمَ ريْ انٍ غَ كَ وفٍ بِمَ صُ وْ بَيْعِ مَ كَ هِ وَ ِ ريْ ، أَوْ غَ جِ امَ نَ ْ ا يفِ الْربَ ىلَ مَ عَ
ا  ضً رْ ونُ قَ دْ يَكُ قَ ا، وَ عً ْ مٍ رشَ لَ يْسَ بِسَ لَ هِ فَ نْسِ يْئًا يفِ جِ عَ شَ فَ ا دَ ا إذَ جَ مَ رَ ) : خَ هِ نْسِ ِ جِ ريْ (بِغَ

. اىلَ عَ هُ تَ اءَ اللَّ هُ إنْ شَ لُّ لِكَ كُ يَأْيتِ ذَ سَ وَ
ادَ  زَ لَوْ  وَ لٍ  جَّ ؤَ مُ نٍ  بِثَمَ  ٍ عَنيَّ مُ اءُ  َ رتِ اشْ هُ  َنَّ ألِ  ، لِ َجَ األْ يْعُ  بَ  « وفٍ صُ وْ «مَ بقوله:  جَ  رَ خَ وَ

. ونِ مُ اءِ املَْضْ اجِ الْكِرَ رَ حيًا يفِ إخْ ِ انَ رصَ » لَكَ ةٍ عَ نْفَ ُ مَ ريْ : «غَ هُ دَ عْ بَ
U Ž„Ži Ću Žê;ºÂÖå

ا: هَ رُ مِ ذِكْ دِّ وطِ الْبَيْعِ املُْتَقَ ُ ىلَ رشُ ةً عَ ادَ يَ ةٌ زِ بْعَ سَ
ىلَ عَ فِيهِ  ولُ  خُ الدُّ حُّ  يَصِ الَ  فَ فِيهِ  يلٍ  صِ تَفْ ىلَ  عَ  ( املَْالِ أْسِ  (رَ يلُ  تَعْجِ  : لُ َوَّ األْ الرشط 
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از  جَ ينًا، وَ انَ عَ ط، إِنْ كَ ْ ا ولَوْ بال رشَ نْهَ ريه عَ دَ بتَأخِ ط، وفَسَ ْ لوْ برشَ ا وَ هُ ثَالثً وجاز تأْخريُ
دَ  عْ ينة، ولو انقَضتْ بَ ةُ معَّ دَّ ينة مُ عَّ عة مُ يَوان وبمنفَ حَ ابُ عليه كَ غَ ط إِنْ كانَ الَ يُ ْ بالَ رشَ

نْقَد ، ..... ْ يُ لِهِ  وبخيار يف الثالث، إِن ملَ أجَ
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 ( طٍ ْ ريُ (بِرشَ التَّأْخِ انَ  كَ  ( لَوْ ، (وَ امِ َيَّ األْ نْ  مِ ا)  ثً دِ (ثَالَ قْ الْعَ دَ  عْ بَ  ( هُ ريُ أْخِ تَ ازَ  جَ ، (وَ يلِ التَّأْجِ
نْ  ا) أَيْ عَ نْهَ هِ عَ ريِ دَ بِتَأْخِ فَسَ ثْلِيا  (وَ ا أَوْ مِ ضً رْ يْنًا أَوْ عَ أْسُ املَْالِ عَ انَ رَ اءٌ كَ وَ ، سَ دِ قْ نْدَ الْعَ عِ
يْنًا)  أْسُ املَْالِ (عَ ) رَ انَ طٍ  إنْ كَ ْ رَ (بِالَ رشَ أَخَّ ) تَ لَوْ ، بَلْ (وَ دِ قْ نْدَ الْعَ طٍ عِ ْ ةِ أَّيامِ بِرشَ ثَ الثَّالَ
 ، مِ فِيهِ لَ لِ املُْسْ َجْ لَوْ ألِ ، وَ دِ قْ طٍ يفِ الْعَ ْ ريُ بِالَ رشَ انَ التَّأْخِ خُ إنْ كَ سَ فْ الَ يُ ٍ فَ نيْ َ عَ ريْ انَ غَ إِنْ كَ فَ

. هُ رَ كْ دْ يُ قَ طٍ وَ ْ ريُ بِالَ رشَ ُوزُ التَّأْخِ دْ جيَ لَكِنْ قَ
يْنِهِ  فُ بِعَ رَ عْ انَ يُ ) بِأَنْ كَ يْهِ لَ ابُ عَ غَ انَ الَ يُ طٍ إنْ كَ ْ أْسِ املَْالِ (بِالَ رشَ ريُ رَ أْخِ ) تَ ازَ جَ (وَ

. نِهِ لَوْ تِهِ وَ فَ فُ بِصِ رَ عْ ، يُ بٍ ثَوْ )  وَ انٍ يَوَ حَ (كَ
ةً  دَّ ، (مُ ةٍ ابَّ دَ كُوبِ  رُ وَ  ، ارٍ دَ نَى  كْ سُ كَ  ( ٍ عَنيَّ ءٍ (مُ ْ يشَ  ( ةِ عَ نْفَ مِ (بِمَ لَ السَّ أْسُ  رَ ازَ  جَ  ( (وَ
بْضَ  ىلَ أَنَّ قَ ) بِنَاءً عَ لِهِ دَ أَجَ عْ تْ بَ لَوْ انْقَضَ مِ (وَ لَ لِ السَّ بْلَ أَجَ ا قَ عَ فِيهَ َ رٍ إنْ رشَ هْ شَ ) كَ يَّنَةً عَ مُ

. رِ اخِ َوَ بْضٌ لِألْ ائِلِ قَ َوَ األْ
) أَيْ ـ  ثِ نَبِيٍّ (يفِ الثَّالَ َجْ ا، أَوْ ألِ َ مهِ دِ َحَ ، أَوْ ألِ امَ هِ هلَُ دِ قْ ) عَ يَارٍ يفِ مُ (بِخِ لَ ) السَّ ازَ جَ (وَ

. دُ تَمَ وَ املُْعْ هُ ةِ وَ نَ وَّ رِ املُْدَ اهِ ا يفِ ظَ ارً ا، أَوْ دَ بْدً أْسُ املَْالِ عَ انَ رَ لَوْ كَ ، وَ قَطْ امِ فَ َيَّ ةِ األْ ثَ ثَالَ
دِ  دُّ َ . لِلرتَّ دَ إِالَّ فَسَ ا، وَ عً لَوْ تَطَوُّ أْسَ املَْالِ وَ ) رَ دْ نْقَ ْ يُ : (إنْ ملَ امِ ةِ أَيَّ ثَ هِ يفِ الثَّالَ ازِ وَ رشط جَ وَ

. نِيَّةِ الثَّمَ يَّةِ وَ فِ لَ َ السَّ بَنيْ
ا إنْ  عً دِ تَطَوُّ ادِ بِالنَّقْ سَ َلُّ الْفَ حمَ . وَ طَ ْ طَ الرشَّ قَ لَوْ أَسْ دْ وَ نْقَ ْ يُ إِنْ ملَ دٌ وَ سِ فْ دِ مُ طُ النَّقْ ْ رشَ وَ
يْنِهِ  فُ بِعَ رَ عْ ا يُ بً وْ يَّنًا أَوْ ثَ عَ ا مُ انً يَوَ انَ حَ إِنْ كَ . فَ يْنِهِ فُ بِعَ رَ عْ انَ الَ يُ ، بِأَنْ كَ ةُ مَّ هُ الذِّ بَلُ قْ َّا تَ انَ ممِ كَ

. نِيَّةِ الثَّمَ يَّةِ وَ فِ لَ َ السَّ دِ بَنيْ دُّ َ مِ الرتَّ دَ ا لِعَ عً هِ تَطَوُّ دِ دُ بِنَقْ سُ فْ الَ يَ فَ
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الَ  يْن، وَ دَ قْ ني، وال نَ ونا طَعامْ أالَّ يَكُ ابلُه فَقط، وَ قَ د ما يُ إالَّ فَسَ لَ ، وَ جِّ دُّ زاَئف، وعُ رَ وَ
ةُ ..... تَلف املْْنفعَ ْ سِ إِال أنْ ختَ ودَ كالْعَكْ نُه، أو أجْ يْئًا يف أْكثَرَ مْ شَ
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ا  وبً جُ لُ وُ ) الْبَدَ لَ جِّ دَّ (عُ ا رُ ) إذَ دَ طُولٍ (وَ عْ لَوْ بَ أْسِ املَْالِ وَ دَ يفِ رَ جِ ) وُ ائِفٍ دُّ زَ ازَ (رَ جَ
لُول،  دِ احلُْ عْ امَ بِهِ بَ إِنْ قَ ، فَ ثِريٍ لٍ بِكَ لُولِ أَجَ بْلَ حُ لِكَ قَ امَ بِذَ امٍ إنْ قَ ةَ أَيَّ ثَ ريُ ثَالَ رُ التَّأْخِ تَفَ غْ يُ وَ

. اءَ ا شَ ريُ مَ ازَ التَّأْخِ ، جَ ِ نيْ مَ هُ بِالْيَوْ بْلَ أَوْ قَ
 ، يعَ مِ ) الَ اجلَْ طْ قَ ائِفَ (فَ ابِلُه) أي الزَّ قَ ا يُ دَ مَ يلُ (فَسَ لَ فِيامَ فِيهِ التَّعْجِ لُ الْبَدَ عَجِّ ) يُ إِالَّ (وَ
مُ  لَ َهُ املُْسْ احمَ إِنْ سَ . فَ رٌ اهِ وَ ظَ امَ هُ لِكَ كَ هِ يفِ ذَ قِّ امَ بِحَ قَ يْنًا وَ أْسُ املَْالِ عَ انَ رَ يْثُ كَ ا حَ ذَ هَ وَ

. هُ لَ ابَ ا قَ بْطُلْ مَ ْ يَ ائِفِ ملَ نْ الزَّ إلَيْهِ مِ
U€÷â’\;ÅŒ¡;Ïuê;ºÂÖå;flŸ;UÈ›]m’\;ºÖç’\

 ، لِ ضْ ا الْفَ بَ عَ رِ وَ مَ اءِ، أَوْ هُ ا النِّسَ بَ نْ رِ ا ملَِا فِيهِ مِ َ مهُ َ ريْ ِ أَوْ غَ يَّنيْ بَوِ ) رِ ِ نيْ امَ عَ ا طَ ونَ كُ (أَنْ الَ يَ
، أَوْ  بٍ هَ بٍ يفِ ذَ هَ ، أَوْ ذَ هِ سِ كْ عَ ةٍ وَ بٍ يفِ فِضَّ هَ ذَ ) كَ نِ يْ دَ قْ الَ نَ ه،ِ (وَ سِ كْ عَ رٍّ وَ نٍ يفِ بُ مْ سَ كَ

. ةٍ ةٍ يفِ فِضَّ فِضَّ
لَفٍ  نْ سَ نْهُ ملَِا فِيهِ مِ دَ مِ وَ ، أَوْ يفِ أَجْ نْسٍ نْ جِ ِ مِ بَنيْ وْ بٍ يفِ ثَ ثَوْ ) كَ نْهُ ثَرَ مِ يْئًا يفِ أَكْ الَ شَ (وَ
نٍ  امَ ضَ نْ  مِ فِيهِ  ملَِا  هِ  نْسِ جِ نْ  مِ نَى  أَدْ أَوْ   ، نْهُ مِ لِّ  أَقَ يفِ  ءٍ  ْ يشَ مُ  لَ سَ وَ  هُ وَ الْعَكْس)  (كَ ةٍ  ادَ يَ بِزِ

. لٍ عْ بِجَ
ادِ  رَ ) يفِ أَفْ ةُ عَ تَلِفَ املَْنْفَ ْ : (إالَّ أَنْ ختَ » إلَخْ قولَهَ ثَرَ يْئًا يفِ أَكْ الَ شَ : «وَ لِهِ وْ نْ قَ تَثْنَى مِ مَّ اسْ ثُ

. دِ وَ َجْ األْ ثَرِ وَ َكْ وزَ يفِ األْ يَجُ ، فَ ِ نيْ نْسَ ِ اجلْ ريَ كَ يَصِ دِ فَ احِ نْسِ الْوَ ِ اجلْ
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م كنصف شهر. لوُ ل معْ لَ بأجَ جَّ ؤَ وأن يُ
ةِ ومتم املنكرس ثالثني   لَّ ر باألهِ هُ تُربَ األشْ ، واعْ عْظَمُ تربَ الـْمُ صاد، واعْ و احلْ وجاز بنحْ
ا وأن يكون يف  جَ وج وخرَ رُ ا اخلْ طَ منيْ إنْ رشَ افةُ الْيوْ سَ فِي مَ هُ بَبلد فيَكْ بْضُ طا قَ إِالَّ إَذا رشَ

..... عنيِ ة ال يف مُ مَّ الذّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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فِ  نِصْ ولٍ (كَ هُ جْ لَ بِمَ ، أَوْ أُجِّ لْ جَّ ؤَ ْ يُ ) الَ إنْ ملَ لُومٍ عْ لٍ مَ مُ فِيهِ (بِأَجَ لَ ) املُْسْ لَ جَّ ؤَ (أَنْ يُ
. ةِ وصَ املَْنْصُ نْدَ النَّاسِ كَ ةُ عِ لُومَ امُ املَْعْ َيَّ األْ . وَ لَّ ثَرَ الَ أَقَ أَكْ ) فَ رٍ هْ شَ

 ، اجِّ احلَْ ولِ  نُزُ وَ اسِ  رَ الدِّ كَ  ( ادِ صَ احلَْ وِ  (بِنَحْ لُ  َجَ األْ  ( ازَ جَ (وَ  : لِهِ وْ بِقَ لَهُ  ارَ  أَشَ امَ  كَ  
لِ  عْ لِكَ الْفِ ةُ ذَ وَّ : قُ هُ أَيْ رُ الَ آخِ لُهُ وَ ) الَ أَوَّ ظَمُ لِكَ (املُْعْ نْ ذَ ) مِ َ تُربِ اعْ تَاءِ، (وَ الشِّ ، وَ يْفِ الصَّ وَ

. عْ قَ ْ يَ لَوْ ملَ ةً وَ ادَ عَ
نَاءِ  أَثْ يفِ  ا  انَ كَ وَ  ، رٍ هُ أَشْ ةَ  ثَ ثَالَ يَا  مَّ سَ ا  إِذَ فَ ؛  ةً لَ امِ كَ أَوْ  ةً  اقِصَ نَ  ( ةِ لَّ َهِ بِاألْ رُ  هُ َشْ األْ  َ تُربِ اعْ (وَ
نْظَرُ لِنَقْصِ  الَ يُ ، وَ ابِعِ نْ الرَّ ا مِ مً وْ ) يَ ثِنيَ ُ ثَالَ رسِ ِّمَ املُْنْكَ متُ ، (وَ ةِ لَّ َهِ الثَّالِثِ بِاألْ الثَّاينِ وَ ، فَ رٍ هْ شَ

. لِ َوَّ األْ
لِ  َجَ األْ يفِ  فِي)  يَكْ ، (فَ دِ قْ الْعَ دِ  لَ بَ  ِ ريْ غَ  ( دٍ فِيهِ (بِبَلَ مَ  لَ املُْسْ  : أَيْ  ( هُ بْضَ قَ ا  طَ َ رشَ ا  إذَ (إالَّ 
ا)  جَ رَ خَ ا، (وَ بِضَ فِيهَ ا لِيَقْ ) إلَيْهَ وجَ رُ دِ (اخلُْ قْ ا) يفِ الْعَ طَ َ ا (إنْ رشَ ابً هَ ) ذَ ِ نيْ مَ ةَ الْيَوْ افَ سَ (مَ

. امَ هُ كِيلَ امَ أَوْ وَ هِ سِ فُ لِ بِأَنْ عْ بِالْفِ
U√d\Ö’\;ºÖç’\

يْعٍ  ادِ بَ سَ ٍ لِفَ ارضِ ائِبٍ أَوْ حَ )غَ ٍ عَنيَّ ءٍ (مُ ْ ) يشَ ، الَ يفِ ةِ مَّ ) املسلم فِيهِ (يفِ الذِّ ونَ (أَنْ يَكُ
. ةٌ بْضَ رُ قَ تَأَخَّ ٍ يَ عَنيَّ مُ
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ول، يار جمْهُ ان والْبيضِ وفسد بمعْ مَّ ددٍ كالرُّ ن أو عَ يْل أوْ وزْ نْ كَ تِهِ مِ ادَ بط بعَ وأنْ يضْ
ة  تلف هبا األغراض عادةً منْ نوعِ وصنْف وجودة ورداءَ صاف التي ختْ وأنْ تُبني األوْ
عْدن .....  َاب مَ هُ كرتُ صفُ كنُ وَ مْ لوله غالبًا فال يَصحُّ فِيام ال يُ د عنْد حُ ام وأنْ يُوجَ يْنهُ وبَ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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 ، الُ كَ يُ فِيامَ   ( يْلٍ كَ نْ  (مِ فُ  رْ الْعُ ا  َ هبِ   رَ جَ الَّتِي   ( تِهِ ادَ (بِعَ فِيهِ  مُ  لَ املُْسْ  ( بَطَ يُضْ (أَنْ 
 ( الْبَيْضِ انِ وَ مَّ الرُّ دُّ (كَ عَ ) فِيامَ يُ دٍ دَ لِ (أَوْ عَ الْعَسَ نِ وَ مْ السَّ نُ كَ ) فِيامَ يُوزَ نٍ زْ ، (أَوْ وَ بِّ احلَْ كَ

. اءِ عَ ا الْوِ ذَ ءِ هَ لْ رِ أَوْ مِ جَ ا احلَْ ذَ ةِ هَ نَ زِ ) كَ ولٍ ْهُ يَارٍ جمَ عْ مُ (بِمِ لَ دَ ) السَّ فَسَ (وَ
UãÄ]â’\;ºÖç’\

 ( ةً ادَ مِ فِيهِ (عَ لَ ) يفِ املُْسْ اضُ رَ َغْ ا األْ َ تَلِفُ هبِ ْ افِيًا (الَّتِي ختَ بْيِينًا شَ ) تَ افِ صَ َوْ َ األْ بَنيَّ (أَنْ تُ
 ، يٍّ بَرِّ  ٍّ ربُ كَ  ( نْفٍ صِ (وَ لِكَ  ذَ وِ  نَحْ وَ فُولٍ  وَ  ، عِريٍ شَ وَ  ، حٍ مْ قَ كَ  ( عٍ نَوْ نْ  (مِ مِ  لَ السَّ دِ  لَ بَ يفِ 
 ، وفٍ صُ ، وَ يرٍ رِ حَ ، وَ طْنٍ قُ ، وَ تَّانٍ كَ ، وَ زٍ عْ مَ أْنٍ وَ ضَ ، وَ ابٍ رَ عِ ، وَ تٍ بُخْ ، وَ ٍّ بَيشِ حَ ، وَ يٍّ ومِ رُ وَ

 ( ةٍ اءَ دَ رَ ةٍ، وَ دَ وْ جَ (وَ
U√d]â’\;ºÖç’\

عَ  لِ مَ َجَ لُولِ األْ بْلَ حُ هُ قَ طَاعُ قِ ُّ انْ الَ يَرضُ الِبًا) وَ لُولِهِ غَ نْدَ حُ مُ فِيهِ (عِ لَ ) املُْسْ دَ (أَنْ يُوجَ
. هُ نْدَ ودِهِ عِ جُ وُ

;U;€÷â’\;„Ë…;wëÁ;ˆ;]Ÿ

يَانُ  طُ بَ َ رتَ هُ يُشْ نَّ لِمْت أَ ) ملَِا عَ نٍ دِ عْ ابِ مَ َ رتُ هُ كَ فُ صْ كِنُ وَ مْ مُ (فِيامَ الَ يُ لَ ) السَّ حُّ (الَ يَصِ
. تُهُ يقَ قِ ولَةٌ حَ ْهُ هُ جمَ فُ صْ كِنُ وَ مْ امَ الَ يُ ، فَ اضُ رَ َغْ ا األْ َ تَلِفُ هبِ ْ أوصافه الَّتِي ختَ



 X٦٣ املختار من  الرشح الصغري

ود . . وأرض ودار ونادر الوجُ زافِ وال جُ
من  ئهُ  يُربْ أن  إال  أقلَّ  ال  وأدنى  أجود  وجاز  فقطْ  تهِ  بصفِ بولُهُ  قُ األجل  قبْل  از  جَ وَ

ل إنْ عجل ..... إنْ قبل األجَ الَّزائِد -، وبغري جنْسهِ وَ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

طُ  ْ رشَ وَ  ، ةِ مَّ الذِّ يفِ  ونَ  يَكُ أَنْ  طُ  َ رتَ يُشْ هُ  نَّ أَ لِمْت  عَ ملَِا   ( افُ زَ (جُ يفِ  مٌ  لَ سَ حُّ  يَصِ  ( الَ (وَ
يَّنًا. عَ انَ مُ تِهِ كَ يَ ؤْ بِرُ ، وَ تُهُ يَ ؤْ افِ رُ زَ يْعِ الـْجُ ةِ بَ حَّ صِ

ا،  هَ َلِّ َا بِبَيَانِ حمَ َهنَّ ؛ ألِ َّامٍ محَ ، وَ انٍ خَ ، وَ انُوتٍ حَ ) وَ ارٍ دَ ، وَ ضٍ مٌ (يفِ أَرْ لَ حُّ سَ ) الَ يَصِ (وَ
. ةِ مَّ يَّنَةً الَ يفِ الذِّ عَ تْ مُ ارَ ا، صَ هَ فِ صْ وَ وَ

يْعُ  يْهِ بَ لَ مُ عَ زَ يَلْ ، فَ لِ َجَ نْدَ األْ الِبِ عِ ودِهِ يفِ الْغَ جُ مِ وُ دَ ) لِعَ ودِ جُ ادِرِ الْوُ حُّ يفِ (نَ ) الَ يَصِ (وَ
. هِ لِيمِ ىلَ تَسْ ةَ له عَ رَ دْ ا الَ قُ مَ ، وَ هُ نْدَ ا لَيْسَ عِ مَ

U€÷â’\;È…;ÜÊqÁ;]Ÿ

دُ  قْ تِهِ ) التي وقع عليها الْعَ فَ مِ فِيهِ (بِصِ لَ سْ بُولُه) أي الْـمُ لِ قَ َجَ لُولِ (األْ ) حُ بْلَ ازَ قَ (جَ
، (وجاز)   لْ تَعَجَّ عْ وَ : ضَ ك، أَوْ يدُ أَزِ نَ وَ امَ طَّ الضَّ نْ حُ الَ أَنْقَصُ ملَِا فِيهِ مِ ، وَ دُ يَ ) الَ أَزْ طْ قَ (فَ
كذلك؛  صفة  قضاء، (وأدنى)  حسن  ألنه  ؛  وقبوالً ا  دفعً الذمة  يف  مما  بعدمها (أجود) 

ألنه حسن اقتضاء، وهو من باب املعروف.
هُ  ئَ ِ ربْ ، وَ (يُ لَّ َقَ بَلَ األْ قْ ) يَ ا، (إالَّ أَنْ دً قْ انَ أَوْ نَ ا كَ امً عَ ا، طَ دً دَ ا أَوْ عَ نً زْ يْالً أَوْ وَ ) كَ لَّ (الَ أَقَ
بُولُ  قَ وزُ  يَجُ فَ الثِّيَابِ  كَ وض  الْعُرُ ا  أَمَّ وَ  . ةٌ سَ ايَ كَ مُ الَ  وفٌ  رُ عْ مَ هُ  َنَّ ألِ ؛  وزُ يَجُ فَ  ( ائِدِ الزَّ نْ  مِ

. اسِ النُّحَ يدِ وَ دِ احلَْ ا كَ دً قْ الَ نَ ا وَ امً عَ نْ طَ كُ ْ يَ ا ملَ ُّ إذَ ِثْيلِ ا املْ ذَ كَ ، وَ هُ أَمْ الَ أَ رَ ا، أَبْ قً طْلَ لِّ مُ َقَ األْ
U„âfip;ÖË∆d;„Ë…;€÷â⁄’\;Ô]ïÕ;Ï’_âŸ

ةٍ ثَ ثَالَ وطٍ  ُ بِرشُ  ( لِ َجَ األْ بْلَ  قَ إِنْ  (وَ فِيهِ  مِ  لَ سْ الْمُ أي:  جنسه)   ِ ريْ (بِغَ اءُ  الْقَضَ ازَ  جَ
: لِهِ وْ ا بِقَ هَ ادَ أَفَ

. نِ يْ نِ يفِ الدَّ يْ خُ الدَّ مَ فَسْ إِالَّ لَزِ ، وَ هِ نْسِ ِ جِ ريْ نْ غَ فُوعَ مِ ) املَْدْ لَ جَّ ١- (إنْ عَ



X ٦٤الصف الثاين الثانو

. لَم املْال فِيهِ حَّ سَ صَ ام، وَ ري طعَ كان املُْسلم فِيهِ غْ وَ
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. هِ بْضِ بْلَ قَ امِ قَ يْعِ الطَّعَ نْ بَ امَ مِ لَ ) لِيَسْ امٍ عَ َ طَ ريْ مُ فِيهِ غَ لَ انَ املُْسْ كَ ٢- (وَ
هُ  لَمَ امَ لَوْ أَسْ ، كَ نْسِ ِ ِ اجلْ ريْ نْ غَ فُوعِ مِ : يفِ املَْدْ ) أَيْ أْسِ (املَْالِ فِيهِ ) رَ مُ لَ حَّ سَ صَ ٣- (وَ

. بِ يفِ الْبَعِريِ مُ الثَّوْ لَ حُّ سَ هُ يَصِ إِنَّ ا، فَ ا بَعِريً نْهُ قَىضَ عَ ا يفِ بقرة فَ بً وْ ثَ
* * *
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g]zd

 ، وبُ ندُ و مَ هُ عْطى فقط، وَ ةِ لنفع الـْمُ مّ َاثِل. يف الذِّ ل يف عوَض ممُ وَّ تَمَ طاء مُ القرضُ إعْ
مُ فيِهِ  لَ ضُ ما يُسْ امَ يُقرَ وإنَ

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Ž„ ŽŸ]“̨ łt˛̂Ą̂; Žô łÖŒ̨ł’\; Ž‡]Ę̈d̨; Ž∫; fig]d̨;

. لَفِ فِ بِالسَّ رْ ى يفِ الْعُ مَّ وَ املُْسَ القرض هُ
لٍ يف عوض مماثل يف الذمة لنفع املعطي فقط. وَّ تَمَ طَاءُ مُ ا: إعْ واصطالحً

ضٍ  وَ ) نَظِريِ (عِ ضٍ (يفِ رْ ، أَوْ عَ انٍ يَوَ ، أَوْ حَ ٍّ ثْيلِ نْ مِ رشح التعريف: (إعطاء متمول) مِ
املُْعْطَى  ةِ  ذِمَّ  : أَيْ  ( ةِ مَّ الذِّ ضِ (يفِ  الْعِوَ لِكَ  ذَ ائِنٌ  كَ تْحِ  بِالْفَ عْطَى  لِلْمُ ا  رً دْ قَ وَ ةً  فَ صِ  ( َاثِلٍ ممُ
ىلَ  عَ عِ  مَ املُْجْ ا  بَ الرِّ نْ  مِ انَ  كَ إِالَّ  وَ ا،  عً مَ ا  َ مهُ الَ  وَ  ، ِ رسْ بِالْكَ املُْعْطِي  عَ  فْ نَ الَ   ( طْ قَ عِه (فَ لِنَفْ لَهُ 

. هِ يمِ رِ ْ حتَ
. ةُ قَ دَ الصَّ ، وَ بَةُ ِ اهلْ ، وَ ةُ كَ ِ الرشَّ ، وَ ةُ ارَ جَ ِ اإلْ ، وَ ةُ ارَ عَ ِ اإلْ ، وَ لَمُ السَّ ، وَ جَ الْبَيْعُ رَ خَ وَ

U€“u’\;Ï÷¡Â;„⁄“t

. وفِ رُ املَْعْ ِّ وَ ىلَ الْربِ نِ عَ اوُ نْ التَّعَ هُ مِ َنَّ ) ؛ ألِ وبٌ نْدُ وَ مَ هُ (وَ
UÜÊqÁ;ˆ;]ŸÂ;„îÖÕ;ÜÊqÁ;]Ÿ

 ، انٍ يَوَ نْ حَ ) مِ مُ (فِيهِ لَ حُّ السَّ ي (يسلم) أي يَصِ ءُ الَّذِ ْ ) اليشَّ ضَ رَ قْ ُوزُ أَنْ (يُ ) جيَ امَ (إِنَّ
ابِ  رَ تُ وَ  ، َّامٍ محَ وَ  ، انٍ خَ وَ  ، انُوتٍ حَ وَ  ، ضٍ أَرْ وَ ارٍ  دَ كَ فِيهِ  مُ  لَ يُسْ الَ  ا  مَ الَ   ، ٍّ ثْيلِ مِ وَ  ، ضٍ رَ عَ وَ

. افٍ زَ جُ ، وَ هُ ودُ جُ رُ وُ نْدُ ، يَ يسٍ فِ رٍ نَ هَ وْ جَ ائِغٍ، وَ صَ ، وَ نٍ دِ عْ مَ
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ث  ثلها أوْ حيدُ اه إالَّ أنْ يتقدم مِ ،وعامله والْقايض وذي اجلْ تُه كرب الْقراضِ يُ م هدَّ وحرُ
..... ، هُ مساحمةً ــوجب، وبيْعُ مُ
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اضِ  رَ بِّ الْقِ رَ ةٍ (كَ ادَ يَ لَفٍ بِزِ دِّي إىلَ سَ ؤَ هُ يُ َنَّ ، ألِ هُ ضَ رَ َضِ ملَِنْ أَقْ ةُ املُْقْرتَ يَّ دِ ) هَ مَ رُ حَ (وَ
. ةً يَّ دِ رِ هَ خَ يَ لِآلْ ْدِ امَ أَنْ هيُ نْهُ لٍّ مِ ىلَ كُ مُ عَ ْرُ ) حيَ لِهِ امِ عَ وَ

يْثُ  هُ بِحَ اهُ يْثُ جَ نْ حَ ) أَيْ مِ اهِ ذِي اجلَْ ، (وَ اءُ لَهُ دَ هْ ِ ) أَيْ اإلْ ةُ (الْقَايضِ يَّ دِ مَ هَ رُ ) حَ (وَ
بِالَ  ي  دِ املُْهْ نْ  عَ هُ  عُ فْ دَ اهِ  اجلَْ ذِي  ىلَ  عَ ِبُ  جيَ رٍ  أَمْ إىلَ  أَوْ   ، ْنُوعٍ ممَ رٍ  أَمْ إىلَ  لَهُ  ةِ  يَّ دِ بِاهلَْ لُ  صَّ تَوَ يُ

. ةٍ كَ رَ الَ حَ ، وَ تَعَبٍ
رٍ  فَ ٍ أَوْ سَ املِ وِ ظَ هِ إىلَ نَحْ احلِِ صَ اءِ مَ بَ بِهِ يفِ قَضَ هَ ذْ لِكَ إىلَ أَنْ يَ لُ بِذَ صَّ تَوَ هُ يُ نُ وْ ا كَ أَمَّ وَ

. اهٍ ابِ جَ تِسَ بَّةٍ أَوْ اكْ يَ ملَِحَ امَ هِ إِنَّ ،وَ ةٍ اجَ ةِ لَهُ الَ حلَِ يَّ دِ اهلَْ وزُ كَ يَجُ ، فَ انٍ ملَِكَ
ملَِنْ  االً  مَ لَ  بَذَ فَ امً  لْ ظُ هُ  ُ ريْ غَ أَوْ  لْطَانُ  السُّ هُ  بَسَ حَ لٍ  جُ رَ نْ  عَ مْ  هُ بَعْضُ ئِلَ  سُ يَارِ  ِعْ املْ يفِ  وَ
ةٌ  َاعَ حَ بِهِ مجَ َّ ، رصَ ُوزُ مْ جيَ عَ : نَ ابَ أَجَ ؟ فَ ُوزُ أَمْ الَ لْ جيَ هِ، هَ ِ ريْ هِ أَوْ غَ اهِ هِ بِجَ صِ الَ مُ يفِ خَ لَّ تَكَ يَ

الِ اهـ. فَّ نْ الْقَ هُ عَ لَ قَ نَ ٌ وَ نيْ سَ مْ الْقَايضِ حُ نْهُ مِ
 ( بٌ وجِ (مُ رَ  كَ ذَ ملَِنْ   ( ثَ ْدُ حيَ أَوْ  ا  هَ ثْلَ (مِ ةٌ  يَّ دِ هَ كِرَ  ذُ ممن    دَ أَهْ ملن  يتقدم)  أَنْ  (إالَّ   

. وزُ يَجُ لِكَ فَ وِ ذَ نَحْ رٍ وَ فَ هُ أَوْ سَ نْدَ دٍ عِ تِ أَحَ وْ حٍ أَوْ مَ رَ فَ ، كَ ةً ادَ اءَ لَهُ عَ دَ هْ ِ تَيضِ اإلْ قْ يَ
هِ ـ تعاىل ـ أَوْ ـ  هِ اللَّ جْ لِ وَ َجْ ، الَ ألِ لِكَ ) لِذَ َةً احمَ سَ هُ مُ يْعُ مُ (بَ ْرُ ةُ حيَ يَّ دِ مُ اهلَْ رُ ْ امَ حتَ ) كَ (وَ

. لِكَ تَىضَ ذَ رٍ اقْ لِ أَمْ َجْ ألِ
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 ، لكَ بالْعقدْ ا كعني كرهت إقامتها إال لرضورة كعموم اخلوف، ومُ عً فْ رَّ نَ وفَسد إِن جَ
 ْ ملَ إِن  ينَهُ  عْ أوْ  هُ  مثْلَ وردَّ   . العْنيَ إِال  حملَّه  ريْ  بغَ ذه  أخْ كَ عادة  أو  ط  برشْ إِالَّ  هُ  دُّ رَ مُ  زَ لْ يَ والَ 

 ، ْ يتَغَريَّ
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ا  َ مهُ َ ريْ ةً أَوْ غَ فِضَّ بًا وَ هَ ـ  ذَ اتٍ ) أَيْ ذَ ٍ عَنيْ ضِ (كَ رِ قْ ا) لِلْمُ عً فْ رَّ نَ ضُ (إنْ جَ رْ ) الْقَ دَ (وَ فَسَ
ا  تِهَ امَ ا بِإِقَ َ اهتُ َ ذَ ريَّ ، أَوْ تَغَ رٍ فَ ا يفِ سَ لِهَ ْ لِ محَ ا لِثِقَ ورِ إمَّ ُمُ نْ األْ رٍ مِ َمْ هُ ألِ نْدَ ا) عِ تُهَ امَ تْ إقَ هَ رِ ـ (كُ
 ْ ا ملَ بِهِ مَ احِ ىلَ صَ دُّ عَ رُ يَ مَ وَ رُ املًِا، حَ ا أَوْ سَ يدً دِ رَ أَوْ جَ دٍ آخَ لَ ا يفِ بَ هلََ ذَ بَدَ ا لِيَأْخُ هَ فُ لِّ يُسَ ، فَ هُ نْدَ عِ

. ادِ سَ تَىضَ الْفَ قْ وَ مُ امَ هُ ةُ كَ يمَ الْقِ ، فَ تْ فُ يَ
هُ ملَِنْ ـ  فَ لِّ سَ وزُ أَنْ يُ يَجُ قِ فَ ىلَ املَْالِ يفِ الطُّرُ ) عَ فِ وْ ومِ اخلَْ مُ عُ وزُ (كَ يَجُ ) فَ ةٍ ورَ ُ (إالَّ لِرضَ

. هُ عَ مُ مَ لَ هُ يُسْ نَّ لِمَ أَ عَ
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الَ  ةِ (وَ قَ دَ الصَّ بَةِ وَ ِ اهلْ َضُ كَ قْرتَ يملك املقرتض القرض (بالعقد) وإن مل يقبضه الْـمُ
لُ  مَ يُعْ فَ  ( ةٍ ادَ أَوْ (عَ لُومٍ  عْ مَ قْتٍ  لِوَ دِ  قْ الْعَ نْدَ  عِ  ( طٍ ْ بِرشَ ، (إالَّ  هِ بِّ لِرَ  ( هُ دُّ ضَ (رَ ِ املُْقْرتَ  ( مُ زَ لْ يَ
ةِ،  ادَ لِ أَوْ الْعَ َجَ طُ األْ ْ ا رشَ ةِ املُْنْتَفِي فِيهَ يَّ ارِ الْعَ انَ كَ ، كَ ةً ادَ الَ عَ يْئًا، وَ ا شَ طَ ِ رتَ ْ يَشْ إِنْ ملَ ، فَ ِامَ هبِ

. ثْلِهِ ضُ بِمِ رْ تَيضِ النَّظَرَ الْقَ قْ ي يَ قْتِ الَّذِ يَبْقَى لِلْوَ فَ
بَ  هَ ) أَيْ الذَّ َ يْهِ (إالَّ الْعَنيْ لَ ةِ عَ فَ لْ نْ الْكُ ) ملَِا فِيهِ مِ هِ َلِّ ِ حمَ ريْ هُ (بِغَ ذَ أْخُ هُ أَنْ يَ بُّ مُ رَ زَ لْ امَ الَ يَ كَ
فٌ  وْ نْ خَ كُ ْ يَ ا ملَ ا إذَ ذَ هَ . وَ ةُ يفَ فِ رُ اخلَْ اهِ وَ ا اجلَْ َ قُ هبِ لْحَ يَ ا، وَ تِهَ فَّ ا خلِِ هَ ذُ هُ أَخْ مُ زَ يَلْ ، فَ ةَ ضَّ أَوْ الْفِ

. ذُ َخْ مُ األْ زَ لْ الَ يَ ، فَ ْلٍ بِريُ محَ الَ كَ وَ
) يفِ  ْ ريَّ تَغَ ْ يَ يْنَهُ إنْ ملَ دَّ (عَ ) رَ ، (أَوْ ةً فَ صِ ا، وَ رً دْ ) قَ هُ ثْلَ ضِ (مِ رِ ىلَ املُْقْ ضُ عَ ِ ) املُْقْرتَ دَّ رَ (وَ

. ثْلِهِ دُّ مِ َ رَ َ تَعَنيَّ ريَّ إِنْ تَغَ ، فَ وقِ ِ السُّ ريُّ ِ تَغَ ريْ ُّ بِغَ الَ يَرضُ ، وَ هُ نْدَ اتِهِ عِ ذَ
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ن ومحِيل ..... اط رهْ رتَ ط واشْ ل بال رشْ وجاز أفضَ
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إِالَّ  )  وَ طٍ ْ انَ (بِالَ رشَ ا كَ اءٍ، إذَ نُ قَضَ سْ هُ حُ َنَّ ةً ؛ ألِ فَ هُ صِ ضَ َ رتَ َّا اقْ ) ممِ لَ دُّ (أَفْضَ (وجاز)  رَ
. ثْلِهِ دُّ مِ ُ رَ تَعَنيَّ يَ . وَ طِ ْ الرشَّ ةُ كَ ادَ الْعَ . وَ لُ َفْضَ نِعَ األْ مُ

. لِكَ ثُّقِ بِذَ نٌ لِلتَّوَ امِ : ضَ ) أَيْ ِيلٍ محَ نِ وَ هْ اطُ (رَ َ رتِ ضِ اشْ رْ ازَ يفِ الْقَ ) جَ (وَ
* * *
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نُه: عاقِدٌ ..... ا بهِ يف دين الزم أو صائر إىل اللزوم، وركْ قً ذَ تَوثُّ ل أخِ : متَموَّ هنُ الرَّ
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تعريف الرهن: متمول أخذ توثقا به يف دين الزم أو صائر إىل اللزوم.

ا، أَوْ  ضً رْ يْنًا، أَوْ عَ انَتْ عَ الِ كَ وَ َمْ نْ األْ ) أَيْ مِ لٌ وَّ تَمَ ءٌ (مُ ْ ) يشَ نُ هْ رشح التعريف: (الرَّ
ةٍ قوله: (أخذ) أي: حصل التعاقد عىل أن يؤخذ  عَ نْفَ مَ ا، كَ َ مهُ َ ريْ ا، أَوْ غَ ارً قَ انًا، أَوْ عَ يَوَ حَ

من مالكه.
يفِ  ا  طً ْ رشَ لَيْسَ  لِ  عْ بِالْفِ هُ  بْضَ قَ َنَّ  ألِ  ، عْلِ بِالْفِ ذُ  َخْ األْ ادُ  املُْرَ لَيْسَ  وَ نْهُ  مِ ذُ  خَ ؤْ يُ  : ادُ املُْرَ وَ
هُ إذْ  ذَ ِنُ أَخْ هتَ طْلُبُ املُْرْ مَّ يَ ، ثُ ةِ فَ مُ بِالصِّ زَ لْ يَ دُ وَ قِ نْعَ ، بَلْ يَ هِ ومِ الَ لُزُ ، وَ تِهِ حَّ الَ يفِ صِ ادِهِ وَ عِقَ انْ

. تِمُّ إالَّ بِهِ الَ يَ
لُ وَّ ) أَيْ املُْتَمَ ا بِهِ قً ثُّ وَ (تَ

تْلَفٍ ةِ مُ ضٍ أَوْ قِيمَ رْ يْعٍ أَوْ قَ نْ بَ ) مِ مٍ زِ نٍ الَ يْ (يفِ دَ
اءِ  عَ ادِّ نْ  مِ ا  فً وْ خَ تَعِريٍ  سْ مُ أَوْ  انِعٍ  صَ نْ  مِ نٍ  هْ رَ ذِ  أَخْ كَ  ( ومِ زُ اللُّ إىلَ  ائِرٍ  (صَ نٍ  يْ دَ  ( ةِ(أَوْ يمَ نُ يفِ الْقِ هْ ونُ الرَّ يَكُ ، فَ يَاعٍ ضَ
هُ  فَ رَّ يْهِ عَ لَ عَ ، وَ دِ قْ ىلَ الْعَ ا عَ طْلَقُ أَيْضً ، يُ ولِ ءِ املَْبْذُ ْ ىلَ اليشَّ نُ عَ هْ طْلَقُ الرَّ امَ يُ هُ كَ نَّ مْ أَ لَ اعْ وَ
ي  الَّذِ وَ  هُ وَ اهـ  قُوقِ  احلُْ يفِ  ثُّقُ  التَّوَ بِهِ  دَ  قُصِ  ، ِلْكَ املْ لُ  نْقُ يَ الَ  مٌ  زِ الَ دٌ  قْ عَ  : لِهِ وْ بِقَ مْ  هُ بَعْضُ

. انُ كَ َرْ ُ فِيهِ األْ تَربَ عْ تُ
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: ةٌ عَ بَ أركان الرهن أَرْ
. ِنٍ هتَ رْ مُ نٍ وَ اهِ نْ رَ ) مِ اقِدٌ ١- (عَ
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انَ حتْتَ أمِني  يهِ أوْ كَ هُ كالْبيع ومثيل ولَوْ عيْنًا إِنْ طُبع علَ ، ومرهونٌ بهِ وصيِغَ هونٌ ومرْ
بُه بقيمته أوْ بثَمنِهِ إِنْ بيع ..... ن، ورجع صاحُ تَعار للرهْ ِن واملُْسْ نٍ ولَوْ عىل املْرهتَ وديْ
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. ولُ وَ املَْالُ املَْبْذُ هُ ) وَ ونٌ هُ رْ ٢- (مَ
. ورُ كُ نُ املَْذْ يْ وَ الدَّ هُ ، وَ )  أَيْ فِيهِ ونٌ بِهِ هُ رْ ٣- (مَ

دَّ  . الَ بُ مِ اسِ الَ ابْنُ الْقَ قَ ا، وَ ضَ ىلَ الرِّ لُّ عَ دُ ا يَ فِي مَ هُ يَكْ نَّ هُ أَ رُ اهِ ) ظَ الْبَيْعِ ةٌ كَ يغَ ٤- (صِ
. يحِ ِ ظِ الرصَّ فْ نْ اللَّ ا مِ فِيهَ
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َلُّ  حمَ ، وَ ةً وكَ كُ سْ يْنًا) مَ لَوْ عَ ودٍ، (وَ دُ عْ ، أَوْ مَ ونٍ زُ وْ ، أَوْ مَ كِيلٍ نْ مَ ) مِ ٍّ ثْيلِ نُ (مِ هْ جيوز رَ
يَتِهِ  مِ تَسْ عَ  مَ لَفَ  السَّ بِهِ  دَ  قْصِ يَ لِئَالَّ  ةِ  يعَ رِ لِلذَّ دا  سَ امً -  ْكَ حمُ ا  بْعً طَ  ( يْهِ لَ عَ بِعَ  طُ ازِ (إنْ  وَ اجلَْ
يْهِ  لَ طْبَعْ عَ ْ يُ ) ملَ ، (أَوْ ِنِ هتَ دِ املُْرْ ْتَ يَ عَ حتَ ضِ ا إنْ وُ ذَ هَ ُوزُ - وَ نِ الَ جيَ يْ عَ الدَّ لَفُ مَ السَّ نًا، وَ هْ رَ

. ةِ مَ دِّ ةِ املُْتَقَ لَّ اءِ الْعِ تِفَ نْ ) ؛الِ نيٍ ْتَ أَمِ انَ حتَ وَ (كَ
أَوْ  لَّفَ  تَسَ يَ أَنْ  ؛كَ لَهُ  ( ِنِ هتَ املُْرْ ىلَ  (عَ انَ  كَ  ( لَوْ (وَ انٍ  إنْسَ ىلَ  عَ  ( نٍ يْ (دَ نُ  هْ رَ جيوز   ( (وَ

. نِ يْ لِكَ الدَّ نًا يفِ ذَ هْ لِمُ فِيهِ رَ لُ املُْسْ ْعَ جيَ مِ إلَيْهِ وَ لَ نْ املُْسْ ةً مِ عَ لْ لِمُ سِ يَ املُْسْ ِ رتَ يَشْ
. يْهِ لَ نٍ عَ يْ نَهُ يفِ دَ هَ ْ ، أَوْ لِريَ لِهِ َجَ : ألِ ) أَيْ نِ هْ ارِ لِلرَّ تَعَ ءِ (املُْسْ ْ نُ اليشَّ هْ ) جيوز رَ  (وَ

نِ  يْ نُ يفِ الدَّ هْ بِيعَ الرَّ فِّ وَ وَ ْ يُ . وَ إنْ ملَ بِهِ املُْعِريِ احِ نُ لِصَ هْ عَ الرَّ جَ نَهُ رَ يْ تَعِريُ دَ ىفَّ املُْسْ إِنْ وَ فَ
ع  يرجِ وَ  ، نَهُ هَ رَ مَ  وْ يَ قِيلَ  وَ  ، هُ ارَ تَعَ اسْ مَ  وْ يَ  ( تِهِ يمَ تَعِريِ (بِقِ املُْسْ ىلَ  عَ املُْعِريُ   ( بُهُ احِ صَ عَ  جَ (رَ

. نِ يْ ) يفِ الدَّ ي بِيعَ بِهِ (إنْ بِيعَ ) الَّذِ نِهِ (بِثَمَ
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، وإال فقيمتهُ ولَوْ كان  ائِامً هُ إنْ وجدهُ قَ ذُ لربهِ أخْ ، فَ ري ما أذنَ لهُ فيهِ نَهُ يف غَ نَ إَنْ رهَ مِ وضَ
ل والَ يتمُّ إِال  لحة ، ولَزم بالْقوْ ور ملصْ نْ ويل حمْجُ مِ ، أوْ هلَك ببِّينَة وَ يْهِ ممَّا الَ يُغاب ُ علَ

نِهِ ،  ..... ها املْرهتن لهُ بإِذْ ن، وتوالَّ لةُ لِلراهِ بْض، والْغَ بالْقَ
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ىلَ  عَ تْ  امَ قَ يْهِ  لَ ،عَ غَابُ يُ الَ  َّا  ممِ انَ  كَ لَوْ  وَ نُ  امَ الضَّ بِهِ  لَّقَ  عَ تَ أَيْ   : تَعِريُ سْ الـْمُ  ( نَ مِ ضَ (وَ
 ٍ نيْ نِ عَ يْ نَهُ يفِ دَ هَ ْ هُ لِريَ ارَ تَعَ أَنْ اسْ ) كَ ا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ِ مَ ريْ نَهُ يفِ غَ هَ يِّنَةٌ (إنْ رَ يطٍ بَ رِ فْ ه بِالَ تَ يَاعِ ضَ
ِنِ  هتَ املُْرْ نْد  عَ اتِهِ  ذَ يفِ   ْ ريَّ تَغَ يَ  ْ ملَ  ( ائِامً قَ هُ  دَ جَ وَ إنْ  هُ  ذُ أَخْ هِ  بِّ لِرَ ، (فَ امٍ عَ طَ أَوْ   ، ضٍ رْ عَ يفِ  نَهُ  هَ رَ فَ
لَكَ  يْهِ أَوْ هَ لَ ابُ عَ غَ َّا الَ يُ انَ ممِ لَوْ كَ ا، (وَ قً طْلَ تَعِريَ مُ مُ املُْسْ زَ لْ ) تَ تُهُ يمَ قِ ائِامً (فَ هُ قَ ِدْ ) جيَ إِالَّ (وَ

 ( بِبَيِّنَةٍ
ورِ ـ  جُ املَْحْ الِ  مَ نْ  مِ ا  َ مهِ ِ ريْ غَ أَوْ   ٍّ يصِ وَ أَوْ  أَبٍ  كَ   ( ورٍ ْجُ حمَ  ٍّ يلِ وَ نْ  نٌ (مِ هْ رَ ازَ  جَ  ( (وَ

نْ  لِكَ مِ وِ ذَ نَحْ ، وَ تِهِ وَ كِسْ ، وَ هِ امِ عَ نْ طَ ) مِ ةٍ لَحَ ُّ لَهُ (ملَِصْ يلِ ايِنَهُ الْوَ ورِ تدَ جُ ىلَ املَْحْ نٍ عَ يْ يفِ دَ
. ةِ يَّ ورِ ُ ورِ الرضَّ ُمُ األْ
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قْىضَ  يُ ، وَ نِ اهِ طَالَبَةُ الرَّ ِنِ مُ هتَ رْ لِلْمُ ، فَ ةِ يغَ : الصِّ ) أَيْ لِ وْ دِ (بِالْقَ قْ نَى الْعَ عْ نُ بِمَ هْ يلزم الرَّ
بِهِ  ْتَصُّ  خيَ هُ  دَ عْ بَ وَ اءِ،  مَ رَ الْغُ ةَ  وَ أُسْ ونُ  يَكُ هُ  بْلَ قَ فَ   ( بْضِ بِالْقَ (إالَّ  نُ  هْ الرَّ  ( تِمُّ يَ الَ  (وَ بِهِ  لَهُ 

. يزِ هِ نِ التَّجْ ؤَ مُ مْ كَ هِ ِ ريْ نْ غَ عَ مْ وَ نْهُ ِنُ عَ هتَ املُْرْ
Ufl·Ö’\;Ï÷≈ 

نِ  اهِ ) لِلرَّ ِنُ هتَ ةَ (املُْرْ لَّ ىلّ الْغَ تَوَ . وَ ِنِ هتَ رْ ) الَ لِلْمُ نِ اهِ هِ (لِلرَّ ِ ريْ غَ اءٍ، وَ نْ كِرَ نِ مِ هْ ةُ الرَّ لَّ غَ
ا  طْعً قَ نِهِ  ذْ ِ إلِ تِيجَ  احْ وَ  . يَبْطُلُ فَ ا  هَ بْضِ قَ لِّيهِ  بِتَوَ نِ  هْ الرَّ يفِ  نِ  اهِ الرَّ دُ  يَ ولَ  ُ جتَ لِئَالَّ  ؛   ( نِهِ (بِإِذْ
ةٍ  سَ مْ بِخَ ةً  َ رشَ عَ ي  اوِ يُسَ ا  مَ   رَ أَكْ هُ  نَّ أَ نُ  اهِ الرَّ يْهِ  لَ عَ يَ  عِ دَّ يَ لِئَالَّ   ، بَلِ تَقْ املُْسْ يفِ  ةِ  عَ نَازَ لِلْمُ

. لِكَ وَ ذَ نَحْ وَ
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أنْ  إِال  فَاسد،  يف  له  وبجعْ األجل  عنْد  يبيعه  الَ  أوْ  هُ  بضَ يقْ الَ  أنْ  كَ نَاف  مُ ط  برشَ وبطل 
وبامنع   ، اجلديدُ به  واختَصَّ  ديم.  قَ ديْن  مع  جديد  ض  قَرْ ويف  ه،  عِوضِ فَفي  يفُوت 

..... ، لوْ جدَّ فِيهِ بْل حوزه وَ ه قَ ن أوْ فلِسِ اهِ تِ الرَّ موْ كَ
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إذْ ـ   ، دُ قْ الْعَ يه  تَضِ قْ يَ ملَِا   ( نَافٍ مُ (رشطٌ  فيه  اشرتط  إذا  دِ  قْ الْعَ نَى  عْ بِمَ نُ  هْ الرَّ يبطل 
أَنْ (الَ  طَ  َ رشَ  ( أنَ لَهُ (كَ دٌ  سِ فْ مُ يه  تَضِ قْ يَ ملَِا  نَافٍ  مُ طٌ  ْ رشَ فِيهِ  طَ  ِ رشُ دٍ  قْ عَ لَّ  كُ أَنَّ  ةُ  دَ اعِ الْقَ

.( لِ َجَ نْدَ األْ هُ عِ بِيعَ طَ (أَنْ الَ يَ َ ) رشَ نِهِ (أَوْ اهِ نْ رَ ) مِ هُ بُضَ قْ يَ
، ـ  ْ يَظُنَّ ، أَوْ ملَ هُ ومَ ) ظَنَّ لُزُ دٍ اسِ ضٍ (فَ رْ ، أَوْ قَ يْعٍ ) بَ نَ (يفِ هْ لِه) أي الرَّ عْ ) بَطَلَ (بِجَ (وَ

لِكَ  لُ ذَ عْ حُّ جَ يَصِ تٍ فَ وِّ فَ دُ بِمُ اسِ ) الْفَ وتَ فُ دِ (إالَّ أَنْ يَ اسِ خُ الْفَ َ فَسْ تَعَنيَّ ، وَ هُ بُّ هُ رَ ذُ يَأْخُ فَ
دِّ  : بِرَ قِيلَ . وَ نِ وتُ بِالثَّمَ فُ تَلَفٍ فِيهِ يَ خْ مُ ، كَ نٍ ، أَوْ ثَمَ ثْلٍ ، أَوْ مِ ةٍ نْ قِيمَ ) مِ هِ ضِ وَ نِ (يفِ عِ هْ الرَّ

ا. دً اسِ هِ فَ وعِ قُ اءِ لِوُ مَ رَ ةَ الْغُ وَ ونُ أُسْ يَكُ ، وَ اتِ وَ عَ الْفَ لَوْ مَ ا وَ قً طْلَ ادِهِ مُ سَ نِ لِفَ هْ الرَّ
لَ ـ  عَ جَ هُ وَ بْلَ نٌ قَ يْ يْهِ دَ لَ انٍ لَهُ عَ نْ إنْسَ هُ مِ ضَ َ رتَ ) اقْ يدٍ دِ ضٍ جَ رْ لِهِ (يفِ قَ عْ ) بَطَلَ بِجَ (وَ

رَّ  لَفٌ جَ هُ سَ َنَّ ا، ألِ عً امَ مَ هُ فِيهِ لَ عَ ؛ أَيْ جَ يْعٍ ضٍ أَوْ بَ رْ نْ قَ ) مِ يمٍ دِ نٍ قَ يْ عَ دَ نَ فِيهِ (مَ هْ لِكَ الرَّ ذَ
ن. هْ يَانِ بِالَ رَ بْقَ يَ هِ وَ بِّ دُّ لِرَ َ ريُ ، فَ نِ هْ يمِ بِالرَّ دِ ةٌ يفِ الْقَ ثِقَ وْ وَ تَ هُ ا وَ عً فْ نَ

ونَ ـ  دُ  ( يدُ دِ (اجلَْ نُ  يْ الدَّ نِ  هْ بِالرَّ  ( تَصَّ (اخْ لَهُ  هِ  دِّ رَ بْلَ  قَ نِ  اهِ لِلرَّ انِعٌ  مَ لَ  صَ حَ ا  إذَ وَ 
يفِ  حَّ  صَ وَ  ، يمِ دِ بِالْقَ صُ  َاصِ حيُ وَ  ، قَطْ فَ يدِ  دِ اجلَْ يفِ  بِهِ  قَّ  أَحَ ِنُ  هتَ املُْرْ ونُ  يَكُ فَ  : أَيْ يمِ  دِ الْقَ

. ادِ سَ فَ ةُ لِلْ ابِلَ ةُ املُْقَ حَّ ، الَ الصِّ اصُ تِصَ خْ : االِ ةِ حَّ هُ بِالصِّ ادُ رَ مُ ، فَ يدِ دِ اجلَْ
هِ ـ  ضِ رَ ، أَوْ مَ نُونِهِ ) أَوْ جُ هِ لَسِ ، أَوْ فَ نِ اهِ تِ الرَّ وْ مَ انِعٍ كَ ولِ (مَ صُ نُ بِحُ هْ (و) بَطَلَ الرَّ

لَ  صَ فَحَ  ( فِيهِ دَّ  جَ لَوْ  بَلْ (وَ  ، بِهِ لَ طَ يفِ  ِنُ  هتَ املُْرْ طَ  رَّ فَ ا  إذَ ا  ذَ هَ  ( هِ زِ وْ حَ بْلَ  تِهِ (قَ وْ بِمَ لُ  املُْتَّصِ
. هِ زِ وْ بْلَ حَ املَْانِعُ قَ
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هُ  لَ فَ وإَّال   ، طلَقة  مُ وبإعارةِ   ، وسلَّمهُ بيْعٍ  يف  أوْ  يفعلْ   ْ ملَ لوْ  وِ إجارةِ  أوْ  ني  سكْ يف  وبإذنه 
يينهِ  عْ نيٍ ويف تَ زه عنْد أمِ لُ لطالب حوْ تيارا، إِّال أنْ يفوت  والْقوْ أنْ عاد لراهنِه اخْ ذهُ كَ أخْ

..... ، اكمُ نَظَر احلَْ
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.ـ  ةٍ ونَ هُ رْ ارٍ مَ نَى) لِدَ كْ نِ (يفِ سُ اهِ ِنِ لِلرَّ هتَ نِه) أي املُْرْ ) بَطَلَ (بإذْ (وَ
نْ سكنى. رَ مِ كَ ا ذَ نُ مَ اهِ ) الرَّ لْ عَ فْ ْ يَ لَوْ ملَ نُ (وَ الْبُطْالَ ، وَ ةٍ ونَ هُ رْ اتٍ مَ ) لِذَ ةٍ ارَ ) يفِ (إجَ (أَوْ

نُ ـ  يْ بْقَى الدَّ يَ يَبْطُلُ وَ ، فَ نِ اهِ ) لِلرَّ هُ لَّمَ سَ ، (وَ نِ هْ يْعٍ لِلرَّ ) بَ نِهِ (يفِ اهِ ِنُ لِرَ هتَ )  أَذِنَ املُْرْ (أَوْ
 ، حِ اجِ ىلَ الرَّ ا عَ نُ بَطَلَ أَيْضً اهِ هُ الرَّ اعَ بَ هُ لَهُ وَ لِّمْ ْ يُسَ ملَ هِ وَ يْعِ إِنْ أَذِنَ لَهُ يفِ بَ ، فَ نٍ هْ بِالَ رَ
نًا  هْ نُ رَ ونُ الثَّمَ يَكُ ، وَ نيٍ لُ لَهُ بِيَمِ وْ الْقَ نِهِ فَ يئَهُ بِثَمَ هِ لِيَجِ يْعِ امَ أَذِنَ لَهُ يفِ بَ هُ إنَّ نَّ يَ أَ عِ دَّ إالَّ أَنْ يَ

. كُ بِهِ سُّ ِنِ التَّمَ هتَ رْ لِلْمُ نُ فَ اهِ هُ الرَّ بِعْ ْ يَ إِنْ ملَ لِ وَ َوَّ األْ نٍ كَ هْ لَهُ بِرَ دَ نُ بَ اهِ َ الرَّ أْيتِ ، أَوْ يَ لِ َجَ لِألْ
رِ ـ  ْ ْ جيَ ملَ ، وَ لِ َجَ بْلَ األْ دَّ قَ ا الرَّ طْ فِيهَ ِ رتَ ْ يَشْ : ملَ ) أَيْ ةً قَ طْلَ نِهِ (مُ اهِ ) لِرَ ةٍ ارَ ) بَطَلَ (بِإِعَ (وَ

. هُ بْلَ نْقُضُ قَ لٍ يَ مَ ، أَوْ عَ نٍ مَ يَّدْ بِزَ قَ ْ تُ ملَ ، وَ لِكَ فُ بِذَ رْ الْعُ
قْىضَ  يُ نِ وَ اهِ نْ الرَّ ) مِ هُ ذُ ِنِ (أَخْ هتَ رْ كِرَ فلِلْمُ َّا ذُ يْدٍ ممِ ةً بِقَ يَّدَ قَ عَتْ مُ قَ ) تُطْلَقْ بَلْ وَ إِالَّ (وَ
هُ  لَ ةٍ، فَ ارَ لَوْ بِإِجَ هِ، وَ وِ نَحْ اعٍ وَ ِنِ بِإِيدَ هتَ نْ املُْرْ ا) مِ تِيَارً نِهِ اخْ اهِ نُ (لِرَ هْ ) الرَّ ادَ أَنْ عَ لَهُ بِهِ ؛ (كَ
(إالَّ أَنْ  لَفَ حَ بَهَ وَ أَشْ بُهُ وَ ةً تَطْلُ ارَ لَ أَنَّ إجَ هِ هُ جَ نَّ ى أَ ةِ إنْ ادَّعَ ارَ جَ ِ ةِ اإلْ دَّ بْلَ مُ لَوْ قَ هُ وَ ذُ أَخْ

نِهِ . اهِ نْدَ رَ ) عِ وتَ فُ يَ
U„’;ÜÊu’\;f÷ö;È…;]⁄‚¡Ü]fih;€“t

هُ  عَ ضْ هُ وَ رَ كْ دْ يَ نَ قَ اهِ َنَّ الرَّ ) ألِ نيٍ نْدَ أَمِ هُ عِ زَ وْ امَ (حَ نْهُ لَبَ مِ امَ ملَِنْ طَ هِ عِ نَازُ نْدَ تَ ) عِ لُ وْ (الْقَ
 . لِكَ َ ذَ ريْ لِفَ أَوْ غَ ا تَ نِ إذَ امَ فَ الضَّ وْ هُ خَ نْدَ هُ عِ عَ ضْ هُ وَ رَ كْ دْ يَ ِنُ قَ هتَ رْ الـْمُ ِنِ وَ هتَ رْ نْدَ الْـمُ عِ

;U;flËŸ¯\;flËË¬h;È…;]÷i|\;‡b;€“u’\

لَحِ  َصْ ) يفِ األْ اكِمُ ، نَظَرَ احلَْ يِينِهِ عْ ا (يفِ تَ فَ تَلَ اخْ ، وَ نيٍ نْدَ أَمِ هِ عِ عِ ضْ ىلَ وَ ا عَ قَ فَ ) لَوْ اتَّ (وَ
. هُ مُ دِّ يُقَ امَ فَ نْهُ مِ
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بْل  قَ هتَان  وارْ نَها  مَ ضَ ن  هتَ رْ وللْمُ  ، الْقيمةَ أو  نَ  يْ الدَّ نَ  مِ ضَ ن  اهِ للرَّ إِذْن  بال  سلَّمهُ  وإِنْ 
مُ بعمل، ..... زَ ين، وعيل ما يلْ الدَّ
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 ( نَ مِ ضَ  ، نِ اهِ (لِلرَّ هُ  لَمَ أَسْ فَ  ، رِ خَ اآلْ نْ  مِ  ( نٍ إذْ (بِالَ  ا  َ مهِ دِ َحَ ألِ نيُ  َمِ األْ  ( هُ لَّمَ سَ إِنْ  (وَ
ام أقل. : أَهيْ نِ هْ ةَ الرَّ : قِيمَ ) أَيْ ةَ يمَ نَ أَوْ الْقِ يْ ِنِ (الدَّ هتَ رْ لِلْمُ

لَّقَ ـ  عَ ، أَيْ تَ نِ اهِ ةَ لِلرَّ يمَ نَها) أي  الْقِ مِ هُ (ضَ نْدَ لِفَ عِ تَ ) وَ ِنِ هتَ رْ هُ (لِلْمُ لَّمَ ) إنْ سَ (وَ
نِ  يْ الدَّ ىلَ  عَ ادَتْ  زَ إِنْ  وَ  ، نيُ َمِ األْ ئَ  بَرِ وَ نُ  يْ الدَّ طَ  قَ سَ نِ  يْ الدَّ رَ  دْ قَ انَتْ  كَ إِنْ  فَ َا،  هنُ امَ ضَ ا  َ هبِ
الَ  ، قَ يطٍ رِ فْ هِ بِالَ تَ يَاعِ يِّنَةٌ بِضَ ومَ بَ قُ ، إالَّ أَنْ تَ ِنِ هتَ ىلَ املُْرْ ا عَ َ عَ هبِ جَ رَ نِ وَ اهِ ةَ لِلرَّ ادَ يَ نَ الزِّ مِ ضَ
ِنَ  هتَ املُْرْ وَ نيَ  َمِ األْ َنَّ  ألِ  ، يْهِ لَ عَ ابُ  غَ يُ الَ  ا  مَ وَ  ، يْهِ لَ عَ ابُ  غَ يُ ا  مَ  َ بَنيْ نَا  هُ قَ  رْ فَ الَ   : نِ سَ احلَْ أَبُو 

. انِ يَ دِّ تَعَ مُ
UflÁÅ’\;◊eÕ;‡]‚hÑˆ\;€“t

نَ ـ  اآلْ نٍ  هْ رَ عِ  فْ دَ ىلَ  عَ هُ  اقِدَ عَ يُ أَنْ  كَ يْعٍ  بَ أَوْ  ضٍ  رْ قَ نْ  مِ  ( نِ يْ الدَّ بْلَ  قَ انٌ  َ هتِ (ارْ جيوز 
ا  إِذَ فَ  ، يْنِ الدَّ لِكَ  ذَ يفِ  نُ  هْ الرَّ ونُ  يَكُ وَ ةً  عَ لْ سِ نْهُ  مِ يَ  ِ رتَ يَشْ أَوْ  ،ا  ذَ كَ دٍ  غَ يفِ  نْهُ  مِ ضَ  ِ لِيَقْرتَ
إِنْ  ، وَ رَ بْضٍ آخَ تَاجُ لِقَ ْ الَ حيَ نُ وَ هْ مَ الرَّ ، لَزِ بَلِ تَقْ نُ يفِ املُْسْ يْ لَ الدَّ صَ حَ نَ وَ نَ اآلْ هْ بَضَ الرَّ قَ

. نِ يْ دَ الدَّ عْ هُ بَ عُ فْ هُ دَ مَ هُ لَزِ بِضْ قْ ْ يَ ملَ
هُ  لُ مَ عْ يَ لٍ  مَ عَ بَبِ  بِسَ ةِ  رَ ُجْ األْ نْ  مِ رَ  جِّ املُْؤَ  ( مُ زَ لْ يَ ا  مَ ىلَ  هُ (عَ لِيمُ تَسْ وَ انُ  َ هتِ رْ االِ ازَ  جَ  ( (وَ
 ، بٍ جِ ثَوْ ، أَوْ نَسْ ةِ بَابٍ ارَ ، أَوْ نِجَ ةٍ يَاطَ ىلَ خِ رَ عَ جِّ ؤَ أَنْ يُ ، كَ ثَالً تِهِ مَ ابَّ ، أَوْ دَ هِ سِ ريُ لَهُ بِنَفْ َجِ األْ
رُ  جِّ مُ املُْؤَ زَ لْ ا يَ نًا يفِ نَظِريِ مَ هْ ريِ رَ َجِ عَ لِألْ فَ دْ ىلَ أَنْ يَ ، عَ ثَالً ةٍ مَ َ ، بِعَرشَ ةٍ مَ دْ ، أَوْ خِ ةٍ اسَ رَ أَوْ حِ

. ةِ رَ ُجْ نْ األْ مِ
ريُ  َجِ طَ األْ رِّ فَ افَ أَنْ يُ خَ لِ وَ مَ بْلَ الْعَ ةَ قَ رَ ُجْ رُ لَهُ األْ تَأْجِ عَ املُْسْ فَ ا دَ ريِ إذَ َجِ ُوزُ لِألْ ا جيَ ذَ كَ وَ

. هُ لَهُ عَ فَ نًا فِيامَ دَ هْ نُ رَ هْ انَ الرَّ لْ كَ مَ عْ ْ يَ يرِ لَوْ ملَ دِ قْ ىلَ تَ رِ عَ تَأْجِ سْ نًا لِلْمُ هْ عَ رَ فَ دْ فِيهِ أَنْ يَ
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بَلُ منْهُ بعْد  قْ ا، والَ يُ قً طْلَ يْن مُ ْسب منَ الدَّ قَط وعيلَ أنْ حتُ ينتْ ببيْع فَ عة عُ طُ منْفَ وجازَ رشْ
، إِّال ببَيِّنةٍ ، ..... هدَ لَهُ األمنيُ ، ولَوْ شَ هُ از قبْلَ هُ حَ املْانع أنَّ
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: ِ طَنيْ ْ ةٍ بِرشَ مَ دْ ، أَوْ خِ كُوبٍ نَى، أَوْ رُ كْ سُ نِ كَ هْ ) يفِ الرَّ ةٍ عَ نْفَ طُ مَ ْ ِنٍ (رشَ هتَ ) ملُِرْ ازَ جَ (وَ
.ـ ١ ةِ ارَ جَ ِ الَةِ يفِ اإلْ هَ نْ اجلَْ وجِ مِ رُ لٍ لِلْخُ مَ ، أَوْ عَ نٍ مَ يِّنَتْ ) بِزَ إن (عُ
، ـ ٢ يْعٌ بَ الْبَيْعِ  يفِ  هُ  َنَّ ألِ ُوزُ  جيَ الَ  فَ  ، ضٍ رْ قَ يفِ  الَ   ( طْ قَ فَ يْعٍ  (بَ نِ  يْ دَ يفِ  الرهن  وكان 

. ُوزُ وَ الَ جيَ هُ ا وَ عً فْ رَّ نَ لَفٌ جَ ضِ سَ رْ يفِ الْقَ ، وَ ائِزٌ وَ جَ هُ ةٌ وَ ارَ إِجَ وَ
يفِ  َا  أَهنَّ لِمَ  عُ فَ  ، الَ أَمْ  يِّنَتْ  عُ ا،  قً طْلَ مُ الْبَيْعِ  وَ ضِ  رْ الْقَ يفِ  ةِ  عَ بِاملَْنْفَ عُ  التَّطَوُّ تَنِعُ  مْ يَ ا  ذَ كَ وَ
يفِ  الْبَيْعِ  يفِ  وَ  . الَ أَمْ  يِّنَتْ  عُ عُ  التَّطَوُّ وَ  ، طُ ْ الرشَّ  : يَ هِ وَ عِ  بَ َرْ األْ رِ  وَ الصُّ يفِ  ْتَنِعُ  متَ ضِ  رْ الْقَ

. يِّنَتْ عُ دِ وَ قْ طٍ يفِ الْعَ ْ عَتْ بِرشَ قَ ا وَ ا إذَ يَ مَ هِ : وَ ةِ ابِعَ وزُ يفِ الرَّ ُ جتَ ثِ وَ الثَّالَ
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: ـ  ا) أَيْ قً طْلَ نِ مُ يْ نْ الدَّ بَ مِ سَ ْ ىلَ أَنْ حتُ لٍ (عَ مَ نٍ أَوْ عَ مَ يَّنَةِ بِزَ ةِ املُْعَ عَ طُ املَْنْفَ ْ ازَ رشَ جَ
ةُ  يَّ دِ لَيْسَ فِيهِ هَ ةِ وَ ارَ جَ ِ اإلْ نْ الْبَيْعِ وَ هُ مِ َنَّ ؛ ألِ دِ قْ دَ الْعَ عْ عَتْ بَ قَ ا وَ ا إذَ ذَ كَ ، وَ ضٍ رْ يْعٍ أَوْ قَ يفِ بَ

. ةٌ ارَ إِجَ لَفٌ وَ ضِ فِيهِ سَ رْ مْ يفِ الْقَ عَ . نَ دِ قْ دَ الْعَ عْ ا بَ َ عِ هبِ فِ التَّطَوُّ الَ ، بِخِ انٍ يَ دْ مِ
هِ  زِ وْ حَ عَ  مَ لَسٍ  فَ أَوْ  تٍ  وْ مَ كَ ؛  نِ اهِ لِلرَّ املَْانِعِ  ولِ  صُ حُ دَ  عْ بَ ِنِ  هتَ املُْرْ نْ  مِ  ( بَلُ قْ يُ الَ  (وَ
هُ  دَ عْ ته بَ زْ امَ حُ الُوا: إنَّ قَ ، وَ اءُ مَ رَ هُ الْغُ عَ ازَ نَ بْلَه) أي قبل املَْانِعِ وَ نَ (قَ هْ ) الرَّ ازَ هُ حَ نَّ : (أَ نِ هْ لِلرَّ
 ( هِ (إالَّ بِبَيِّنَةٍ سِ فْ لِ نَ ىلَ فِعْ ةٌ عَ ادَ هَ َا شَ َهنَّ ؛ ألِ ائِزُ لَهُ ) احلَْ نيُ َمِ دَ لَهُ األْ هِ لَوْ شَ اهُ (وَ وَ عْ هُ دَ يدُ فِ الَ تُ فَ

. دُ لَهُ هَ تَشْ
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ٌ أوْ  نيْ و عَ هُ ثَر وَ يْن فأكْ هُ بِمثْل الدَّ اعَ دهُ إِنْ بَ نُهَ أوْ بَعْ هتَ رْ ط مُ ه إِنْ فَرَّ بضِ بل قَ هُ قَ يْعُ يضَ بَ ومَ
ةِ  مَّ تِهِ يف الذِّ قَ نُهُ بنَفَ هتَ رْ ازَ تَعَجلَ مطْلَقا ورجع مُ دُّ وإِنْ أجَ هُ الرَّ ض، وإِالَّ فلَ رْ ضٌ منْ قَ عرْ

نٌ هبَا،  ..... هْ هُ رَ ح بأنَّ نًا فِيها إِالَّ أنْ يُرصَّ ،  ولَيْس رهْ نْ لَهُ ْ يأذَ ولَوْ ملَ
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نْهُ ـ  ِنُ مِ هتَ هُ املُْرْ بِضَ قْ بْلَ أَنْ يَ ُوزُ قَ انَ الَ جيَ إِنْ كَ ) وَ هُ يْعُ ىضَ بَ نَ (مَ هْ نُ الرَّ اهِ اعَ الرَّ لَوْ بَ
. يطِهِ رِ نٍ لِتَفْ هْ نُهُ بِالَ رَ يْ بْقَى دَ يَ نُهُ وَ اهِ هُ رَ اعَ تَّى بَ بِهِ حَ لَ ) يفِ طَ ِنُهُ هتَ رْ طَ مُ رَّ (إنْ فَ

 ( ثَرَ أَكْ فَ نِ  يْ الدَّ ثْلِ  (بِمِ ِنُ  هتَ املُْرْ هُ  بَضَ قَ أَنْ  بعد  أي  ه)  دَ (بَعْ هُ  اعَ بَ إنْ  ا  أَيْضً هُ  يْعُ بَ ىضَ  مَ وَ
نَ  يْ لَ الدَّ جَّ )عَ ضٍ رْ نْ قَ ضٌ مِ رَ نُ (عَ يْ ) الدَّ ضٍ (أَوْ رْ يْعٍ أَوْ قَ نْ بَ ا مِ قً طْلَ ) مُ ٌ نيْ نُ (عَ يْ ) الدَّ (وَ
هُ  اعَ بَ أَوْ  ثِ  الثَّالَ رِ  وَ الصُّ يفِ  نْهُ  مِ لَّ  بِأَقَ بَلْ  نِ  يْ الدَّ ثْلِ  بِمِ هُ  بِعْ يَ  ( إِالَّ (وَ  ، ثِ الثَّالَ رِ  وَ الصُّ يفِ 
 ، بَعِ َرْ األْ رِ  وَ الصُّ يفِ  نِ  هْ الرَّ لِبَيْعِ   ( دُّ (الرَّ ِنِ  هتَ رْ فلِلْمُ يْعٍ  بَ نْ  مِ ضٌ  رْ عَ نُ  يْ الدَّ وَ ثَرَ  أَكْ فَ ثْلِهِ  بِمِ
لِهِ  بْلَ أَجَ ضِ قَ رْ بُولُ الْعَ ةِ قَ ابِعَ هُ يفِ الرَّ مُ زَ لْ الَ يَ . وَ نِهِ يْ يَّةَ دَ قِ لِ بَ ُوَ ةِ األْ ثَ لْ لَهُ يفِ الثَّالَ مِّ كَ ْ يُ إنْ ملَ
إِنَّ  فَ ضٍ  رْ قَ نْ  مِ ضِ  رْ الْعَ فِ  الَ بِخِ  ، امَ هِ قِّ حَ نْ  مِ فِيهِ  لَ  َجَ األْ َنَّ  ألِ ؛  اءُ   فَ الْوَ فِيهِ  بِامَ  يْعَ  بَ لَوْ  وَ
نْ  مِ نُهُ  يْ دَ  ( لَ نِ (تَعَجَّ هْ الرَّ يْعَ  بَ ِنُ  هتَ املُْرْ  ( ازَ أَجَ إِنْ  ، (وَ قَطْ فَ ضِ  ِ املُْقْرتَ قِّ  حَ نْ  مِ فِيهِ  لَ  َجَ األْ

هُ بِالْبَاقِي. بَعَ إِالَّ أَتْ ، وَ ىفَّ إِنْ وَ ، فَ بَعِ َرْ رِ األْ وَ ا) يفِ الصُّ قً طْلَ نِهِ (مُ مَ ثَ
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لَوْ  نِ (وَ اهِ ةِ الرَّ ) ذِمَّ نِ (يفِ هْ ىلَ الرَّ ا عَ هَ قَ فَ ) الَّتِي أَنْ تِهِ قَ نِ (بِنَفَ اهِ ىلَ الرَّ (ورجع) املرهتن عَ
. اقِ فَ نْ ِ ) الراهن يفِ اإلْ نْ لَهُ أْذَ ْ يَ ملَ

ةِ  قَ ) بِالنَّفَ نٌ هْ نَ (رَ هْ نُ بِأَنَّ الرَّ اهِ ) الرَّ حَ ِّ ةِ (إالَّ أَنْ يُرصَ قَ نًا) يفِ النَّفَ هْ نُ (رَ هْ ) الرَّ لَيْسَ (وَ
قْت،  فَ يْهِ أَوْ بِامَ أَنْ لَ ةِ عَ قَ نٌ يفِ النَّفَ هْ وَ رَ هُ ، وَ يْهِ لَ قْ عَ فِ : أَنْ ِنِ هتَ رْ نُ لِلْمُ اهِ الَ الرَّ ا، بِأَنْ قَ أَيْ فِيهَ



 X٧٧ املختار من  الرشح الصغري

 ، قْد  الْعَ يف  طَ  اشرتَ ولَوْ  اقِ  فَ اإلنْ عىل  ن  الراَّهِ  ُ ربَ جيُ وال   ، فِيهِ  تكَ  قَ نفَ أن  عىل   : يقُولَ أوْ 
لَو اشرتط  ، وَ مْ عىل هالكه بينَةٌ قُ ه، وهو ممَّا يغَاب علْيه، ومل تَ مِن مرهتنٌ إنْ كان بيدِ وضَ

اء بعْضهِ  اق حمله إال ببقَ رتَ لِم احْ عٍ بِه، أوْ عُ تَطوَّ ريْ مُ ة يف غَ الْرباءَ
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ىلَ  مُ فِيهِ عَ دَّ قَ يُ ا وَ نًا فِيهَ هْ ونُ رَ هُ يَكُ إِنَّ نِ فَ هْ تَك) يفِ الرَّ قَ فَ ىلَ أَنَّ نَ يْهِ (عَ لَ قْ عَ فِ ) : أَنْ قُولَ (أَوْ يَ
قْ  فِ : أَنْ ، أَوْ نِ هْ تَك يفِ الرَّ قَ فَ ىلَ أَنَّ نَ قْ عَ فِ : أَنْ الَ ا قَ مِ إذَ اسِ الَ ابْنُ الْقَ ، قَ يْهِ لَ تِهِ عَ قَ اءِ بِنَفَ مَ رَ الْغُ
ابَ  إِنْ غَ : فَ الَ مَّ قَ . ثُ ةِ قَ نُ بِالنَّفَ هْ ونُ الرَّ يَكُ ، وَ اءٌ وَ لِكَ سَ ذَ ا، فَ نٌ أَيْضً هْ قْت رَ فَ نُ بِامَ أَنْ هْ الرَّ وَ

الَّةِ اهـ. الضَّ اءِ كَ مَ رَ نْ الْغُ قَّ بِهِ مِ انَ أَحَ نِ كَ هْ تُك يفِ الرَّ قَ فَ نَ قْ وَ فِ : أَنْ امُ مَ ِ الَ اإلْ قَ وَ
نَ ـ  هْ ) الرَّ طَ َ رتَ لَوْ اشْ ا، (وَ قً طْلَ عِ مُ رْ الزَّ ، وَ رِ جَ ىلَ الشَّ )عَ اقِ فَ نْ ِ ىلَ اإلْ نُ عَ اهِ ُ الرَّ ْربَ الَ جيُ (وَ

ا  ِ إذَ ربْ مِ اجلَْ دَ ىلَ عَ لَتْ عَ وِّ تُؤُ ، وَ هُ دَ ا بَعْ عً انَ تَطَوُّ ا كَ ىلَ إذَ أَوْ ، فَ يْنِ ) لِلدَّ دِ قْ لْبِ (الْعَ ) صُ (يفِ
ىلَ  عَ ا  َ هبِ أَ  دَ بَ قَ  فَ أَنْ إنْ  لَكِنَّهُ   ، لُ َوَّ األْ دُ  تَمَ املُْعْ وَ  . َ ربِ جُ دِ  قْ الْعَ يفِ  طَ  َ رتَ اشْ ا  إذَ ا  أَمَّ وَ  . بِهِ عَ  تَطَوَّ

. مَ دَّ قَ ا تَ ىلَ مَ نِ عَ يْ الدَّ
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كِنُ  مْ يُ  : أَيْ  ( يْهِ لَ عَ ابُ  غَ يُ َّا  ممِ وَ  هُ وَ هِ  نُ (بِيَدِ هْ الرَّ  ( انَ كَ إنْ  ِنٌ  هتَ رْ نَ (مُ هْ الرَّ (وضمن) 
َّا الَ  انَ ممِ ، أَوْ كَ نيٍ انَ بِيَدِ أَمِ ، الَ إنْ كَ تُبِ الْكُ ، وَ حِ الَ السِّ الثِّيَابِ وَ ِّ وَ يلِ احلُْ ، كَ ةً ادَ هُ عَ اؤُ فَ إخْ

. تْ امَ ) الَ إنْ قَ يِّنَةٌ كِهِ بَ الَ ىلَ هَ مْ عَ قُ ْ تَ ملَ هُ (وَ فَ لَ ، أَوْ تَ هُ يَاعَ ى ضَ ادَّعَ انُ وَ يَوَ يْهِ،كاحلَْ لَ ابُ عَ غَ يُ
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هِ .ـ ١ هُ بِيَدِ نُ وْ كَ
.ـ ٢ يْهِ لَ ابُ عَ غَ َّا يُ انَ ممِ كَ وَ
طَ ـ ٣ َ رتَ اشْ لَوْ  (وَ ِنُ  هتَ املُْرْ نَهُ  مَ يَضْ فَ ؛  يطٍ رِ فْ تَ  ِ ريْ بِغَ هِ  يَاعِ بِضَ يِّنَةٌ  بَ كِهِ  الَ هَ ىلَ  عَ مْ  قُ تَ  ْ ملَ وَ

طُ يفِ  َ رتَ شْ وَ الْـمُ هُ ) وَ عٍ بِهِ تَطَوَّ نٍ (مُ هْ ِ رَ ريْ ) غَ ا (يفِ هَ طُ ْ هُ رشَ عُ نْفَ الَ يَ ؛ وَ نِ امَ نْ الضَّ ) مِ ةَ اءَ َ الْربَ
ةِ  لَ ْ نْ مجُ قَ مِ ِ هُ رسُ نَّ ى أَ ادَّعَ ، وَ هِ َلِّ ةَ حمَ قَ ِ ، أَوْ رسَ هُ اقَ َ رتِ ى احْ ادَّعَ ) وَ هِ َلِّ اقَ حمَ َ رتِ لِمَ احْ دِ (أَوْ عَ قْ الْعَ

، قْ َرِّ ْ حيُ ) ملَ هِ اءِ بَعْضِ لِكَ (إالَّ بِبَقَ هُ ذَ عُ نْفَ الَ يَ ، وَ نُ مَ يَضْ املَْتَاعِ فَ
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اع أوْ تلفَ  ا لقَد ضَ طْلقً ، وحلَف مُ بهُ الْبيَّنَةُ ذُ ، إِالَّ أنْ تُكَ هُ بُوتُ طَ ثُ رتَ نَ ولو اشْ وإالَّ فَال ضامَ
يْن أو  ، واستْمرَّ الضامنُ إِنْ قبض الدَّ بلْ قْ ْ يُ هُ ملَ ، وإِن ادُعي ردَّ ضعهُ مْ موْ لَ عْ بال تَفريط وملَ يَ

..... ، نْدكَ هُ عِ هِ فقال: دعْ ذِ ه ألخْ وَ عُ ْرضهُ أوْ يدْ هب، إالَّ أن حيُ وُ
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انَ  ، أَوْ كَ يِّنَةٌ هِ بَ يَاعِ ىلَ ضَ تْ عَ امَ ، أَوْ قَ يْهِ لَ ابُ عَ غَ َّا الَ يُ انَ ممِ ، أَوْ كَ نيٍ انَ بِيَدِ أَمِ ) بِأَنْ كَ إِالَّ (وَ
يَ الْبَعْضُ بِالَ  قِ بَ ، وَ هِ َلِّ اقَ حمَ َ رتِ لِمَ احْ ،أَوْ عَ نِ امَ مَ الضَّ دَ طَ عَ َ رتَ اشْ ، وَ دِ قْ دَ الْعَ عْ ا بِهِ بَ عً تَطَوِّ مُ
الَتْ  دْ زَ قَ ةٍ وَ ْمَ نُ هتُ امَ هُ ضَ نَ امَ َنَّ ضَ ؛ ألِ ِنِ هتَ ىلَ املُْرْ ) عَ نَ امَ الَ ضَ قِ (فَ رْ رِ احلَْ ورِ أَثَ عَ ظُهُ قٍ مَ رْ حَ
 ، ِ أَتَنيْ رَ امْ ل ِوَ ةُ لِلْعَدْ لَ امِ ) الشَّ هُ الْبَيِّنَةُ بَ ذِّ نَ (إالَّ أَنْ تُكَ امَ بُوتَ الضَّ ) ثُ طَ َ رتَ لَوْ اشْ ، (وَ نَ امَ الَ ضَ فَ
، أَوْ  لِكَ مْ بِذَ لَ عْ ْ نَ : ملَ رِ فَ تُهُ يفِ السَّ قَ فْ هُ أَوْ رُ انُ ريَ الَ جِ قَ ةِ املرهونة فَ ابَّ تَ الدَّ وْ ى مَ امَ لَوْ ادَّعَ كَ

. مِ لِكَ الْيَوْ دَ ذَ عْ هُ بَ نْدَ نَاهُ عِ أَيْ : رَ الَتْ الْبَيِّنَةُ قَ ا، فَ ذَ مَ كَ وْ اعَ يَ الَ ضَ قَ
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اعَ  دْ ضَ هُ (لَقَ هُ إنَّ لِيفُ ْ نِ حتَ اهِ نِهِ أَيْ لِلرَّ امَ مِ ضَ دَ عَ ، وَ نِهِ امَ ا) يفِ ضَ قً طْلَ ِنُ (مُ هتَ ) املُْرْ لَفَ حَ (وَ
 ، طْ رِّ فَ يُ  ْ ملَ أَوْ  طَ  رَّ فَ هُ  نَّ أَ لِ  تِامَ حْ الِ ؛   ( هُ عَ ضِ وْ مَ مْ  لَ عْ يَ  ْ هُ (ملَ نَّ أَ  ( ، (وَ نْهُ مِ  ( يطٍ رِ فْ تَ بِالَ  لِفَ  تَ أَوْ 
رَّ  تَمَ اسْ ، (وَ نُ مَ يَضْ نْهُ  وَ ) مِ بَلْ قْ ْ يُ هُ (ملَ بُّ رَ رَ أَنْكَ هِ وَ بِّ هُ ) لِرَ دَّ ى رَ إِنْ ادَّعَ هُ (وَ عَ ضِ وْ مُ مَ لَ عْ لَكِنَّهُ يَ وَ
اءِ  فَ وَ دَ  عْ بَ ونُ  يَكُ الَ  وَ  ، هِ بِّ لِرَ هُ  لِمَ يُسْ تَّى  حَ لَهُ   ( بَ هِ وُ أَوْ  نَ  يْ الدَّ بَضَ  قَ يْهِ (إنْ  لَ عَ  ( نُ امَ الضَّ
 ( هُ َ ْرضِ ثُّقِ بِهِ  (إالَّ أَنْ حيُ هِ التَّوَ جْ ىلَ وَ ةِ بَلْ عَ انَ َمَ هِ األْ جْ ىلَ وَ بِضْ عَ قْ ْ يَ هُ ملَ َنَّ ، ألِ ةِ دِيعَ الْوَ نِ كَ يْ الدَّ
الَ  هُ فَ يَاعَ ى ضَ مَّ ادَّعَ ك) ثُ نْدَ هُ عِ عْ : (دَ ِنِ هتَ رْ هُ لِلْمُ بُّ ) رَ الَ قَ هِ فَ ذِ َخْ وهُ ألِ عُ دْ ، (أَوْ يَ هِ بِّ ِنُ لِرَ هتَ املُْرْ
ْضَ  حمَ هِ  ذِ َخْ ألِ بِهِ  لَ طَ أَوْ  هِ  بِّ لِرَ هِ  ارِ ضَ إحْ دَ  عْ بَ وَ نِ  يْ الدَّ نْ  مِ ةِ  اءَ َ الْربَ دَ  عْ بَ ارَ  صَ هُ  َنَّ ألِ ؛  نُ مَ يَضْ
هُ  ارُ ضَ ا إحْ أَمَّ . وَ نَ مِ إِالَّ ضَ نَاهُ وَ عْ ا يفِ مَ ك أَوْ مَ نْدَ هُ عِ عْ : دَ لِهِ وْ نْ قَ دَّ يفِ الثَّانِيَةِ مِ الَ بُ . وَ ةٍ انَ أَمَ

. لِكَ تَاجُ لِذَ ْ الَ حيَ فَ
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نْ أو  اهِ د الرَّ نِ فِيام بقِي، إالَّ أنْ يتَعدَّ هْ قط فجميع الرَّ يْن أو أسْ ولوْ قَيض بعضَ الدَّ
دين  عنْ  ن «  الراَّهِ الَ  قَ فَ مقْبوض  تَلَفا يف  اخْ لوْ  هنْيَّة، وَ الرَّ نَفْي  عي  لُ ملدُ ، والْقوْ نُ هتَ املرْ

ع كأنْ نكال. زِّ ن »حلَفا ووُ هْ الرَّ
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، ـ  قٍ ، أَوْ لِطَالَ ةٍ قَ دَ ، أَوْ صَ ِبَةٍ هُ هبِ ) بَعْضَ طَ قَ نِ أَوْ أَسْ يْ نُ (بَعْضَ الدَّ اهِ ) الرَّ (لَوْ قَىضَ
نْهُ (إالَّ أَنْ  ءٍ مِ ْ ذُ يشَ نِ أَخْ اهِ لَيْسَ لِلرَّ ، وَ يْنِ نْ الدَّ ) مِ يَ قِ نِ فِيامَ بَ هْ يعُ الرَّ مِ بْلَ الْبِنَاءِ (فَجَ قَ
( ، (أَوْ مُ نْقَسِ انَ يَ نِ إنْ كَ اهِ نْ الرَّ نَابِهِ مِ ذُ مَ هُ أَخْ لَ ، فَ يْهِ لَ ا عَ مْ مَ هُ قْيضِ بَعْضُ يَ ) وَ نُ اهِ د الرَّ دَّ تَعَ يَ
مِ  نْقَسِ دِ الـْمُ تَّحِ ، أَوْ الـْمُ ثِيَابٍ دِ، كَ دِّ نِ املُْتَعَ هْ نْ الرَّ دَّ مِ نَهُ رَ يْ ذَ دَ نْ أَخَ لُّ مَ كُ ) فَ ِنُ هتَ دُ (املُْرْ دَّ تَعَ يَ
ذَ  هُ أَخَ قَّ ا حَ َ مهُ دُ قَىضَ أَحَ ةً فَ قَ فْ ِ صَ لَنيْ جُ نْ رَ ا مِ ارً نَ دَ هَ نْ رَ : مَ ةِ نَ وَّ دَ الَ يفِ الـْمُ . قَ نْهُ هُ مِ نْدَ ا عِ مَ

. ارِ نْ الدَّ تَهُ مِ صَّ حِ
Ufl·Ö’]d;œ÷¬ih;ÑÊŸ^;È…;flËfi‚hÖ⁄’\;ƒÜ]fih;€“t

.ـ  لِ َصْ كِهِ بِاألْ سُّ امَ لِتَمَ نْهُ ) مِ نِيَّةِ هْ يِ الرَّ فْ عِي نَ (والقول ملُِدَّ
. يْهِ الْبَيَانُ لَ عَ ا فَ ائِدً ا زَ فً صْ بَتَ وَ دْ أَثْ قَ نِيَّةَ فَ هْ ى الرَّ نْ ادَّعَ مَ وَ

: ـ  ِنُ هتَ رْ الَ الـْمُ قَ ) وَ نِ هْ نِ الرَّ يْ نْ دَ وَ (عَ ) : هُ نُ اهِ الَ الرَّ قَ ، فَ بُوضٍ قْ ا يفِ مَ فَ تَلَ لَوْ اخْ (وَ
 ( عَ زِّ وُ ، (وَ بِهِ احِ  صَ وَ عْ يِ دَ فْ نَ ، وَ اهُ وَ عْ ق دَ دْ ىلَ صِ امَ عَ نْهُ لٌّ مِ ه؛ - (حلفا) كُ ِ ريْ نْ غَ وَ عَ هُ
 َ قُيضِ وَ ا،  َ مهِ رِ دْ بِقَ امَ  يْهِ لَ عَ عُ  زِّ وَ يُ هُ  إِنَّ فَ  ( الَ نَكَ أَنْ  ةِ (كَ اصَّ املُْحَ كَ ا  عً مَ  ِ نَنيْ يْ الدَّ ىلَ  عَ بُوضُ  املَْقْ

. نُ اهِ أُ الرَّ بْدَ يَ ، وَ ىلَ النَّاكِلِ الِفِ عَ لِلْحَ
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Ï÷Òà^

؟ وما الذي ال يصح فيه السلم؟: ١س ما السلم؟ وما حكمه؟ وما رشوطه إمجاالً
ومتى : ٢س للمقرض؟  املقرتض  من  اهلدية  حكم  وما  حكمه؟  وما  القرض؟  ما 

يفسد القرض؟
يبطل : ٣س ومتى  يلزم؟  ومتى  الرهن؟  غلة  تكون  وملن  أركانه؟  وما  الرهن؟  ما 

الرهن؟ وما حكم االرهتان قبل الدين؟ وما حكم اشرتاط املنفعة يف الرهن؟
ما حكم بيع املرهون؟ وعىل من تكون النفقة عىل املرهون؟ وعىل من يكون : ٤س

ضامنه؟
* * *
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CÏ—Öç’\;G‡]⁄ï’\;GÏ’\Ê¢\Gw÷ë’\D;z’;ÏË⁄Ë÷¬i’\;Ã\Å·¯\
الصلح  (أحكام  يف  املضمنة  الفقهية  املوضوعات  دراسة  بعد  الطالب  من  يتوقع 

وأقسامه، واحلوالة، الضامن، الرشكة) أن:
يستنبط حكم الصلح واحلوالة والضامن والرشكة من النصوص الرشعية.ـ ١
يوضح أركان الصلح ورشوط كل ركن.ـ ٢
يوضح أركان احلوالة ورشوط كل ركن.ـ ٣
يوضح أركان الضامن ورشوط كل ركن.ـ ٤
يوضح أركان الرشكة ورشوط كل ركن.ـ ٥
حيدد مبطالت الصلح واحلوالة والضامن والرشكة.ـ ٦
يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ ٧
يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ ٨
يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ ٩
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   ....، دِّ إىل حرامٍ ؤَ ، إن مل يُ الصلحُ جائزٌ عن إقرارٍ وإنكارٍ وسكوتٍ
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. هِ وعِ قُ فِ وُ وْ اعٍ أَوْ خَ عِ نِزَ فْ ضٍ لِرَ  بِعِوَ وَ عْ قٍّ أَوْ دَ نْ حَ الٌ عَ تِقَ لْحُ انْ الصُّ
U„Ÿ]âÕ^

. بَةٌ هِ ةٌ وَ ارَ إِجَ ، وَ يْعٌ : بَ امٍ سَ ةِ أَقْ ثَ ىلَ ثَالَ وَ عَ هُ
ى  عَ انَ بِبَعْضِ املُْدَّ إِنْ كَ ، وَ ةٌ ارَ إِجَ ةً فَ عَ نْفَ انَ مَ إِنْ كَ ، وَ بَيْعٌ ا فَ اتً انَ ذَ الِحَ بِهِ إنْ كَ َنَّ املْصَ ألِ

. بَةً هِ بِهِ فَ
. وتِ كُ ىلَ السُّ عَ ىلَ اإلنكار وَ ارٍ وعَ رَ لْحِ عىل إقْ ي يفِ الصُّ رِ ْ ةُ جتَ ثَ امُ الثَّالَ سَ َقْ هِ األْ ذِ هَ وَ

U„⁄“t

 . مَ رُ امٍ حَ رَ إِنْ أَدَّ حَ ) فَ امٍ رَ دِّ إىلَ حَ ؤَ ْ يُ ؛ إنْ ملَ وتٍ كُ سُ ارٍ وَ إِنْكَ ارٍ وَ رَ نْ إقْ ائِزٌ عَ (جَ
;U;„÷Ë’Ä

ا  لْحً نيَ إالَّ صُ لِمِ سْ َ الـْمُ ائِزٌ بَنيْ لْحُ جَ : «الصُّ الَ نَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سَّ حَ يُّ وَ ذِ مِ ْ ما رواه الرتِّ
ا». امً رَ لَّ حَ الً أَوْ أَحَ الَ مَ حَ رَّ حَ

U„d;w’]ë⁄’\;ƒ\Ê›^

.ـ ١ بَيْعٌ ا فَ اتً الَحُ بِهِ ذَ انَ املُْصَ إن كَ
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وهو عىل غري املدعى به بيع، إن مل يكن منفعةً ، وإال فإجارة.
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الِحِ  نَى املَْصَ عْ لْحُ بِمَ ) الصُّ نْ كُ ْ يَ ى بِهِ (إنْ ملَ عَ دَّ ) لِلْمُ يْعٌ - بَ ى بِهِ عَ ِ املُْدَّ ريْ ىلَ غَ لْحُ (عَ فالصُّ
ا  عً نْتَفِ ا، مُ لُومً عْ ا، مَ رً اهِ نِهِ طَ وْ نْ كَ ، مِ انِعِهِ وَ اءُ مَ تِفَ انْ وطُ الْبَيْعِ وَ ُ طُ فِيهِ رشُ َ رتَ يُشْ ) فَ ةً عَ نْفَ بِهِ (مَ
يْهِ  لَ ى عَ امَ لَوْ ادَّعَ ؛ كَ مَ دَّ قَ َّا تَ لِكَ ممِ ريْ ذَ ةٍ إىلَ غَ ضَ اوَ عَ امَ مُ عَ ، لَيْسَ طَ هِ لِيمِ ىلَ تَسْ ا عَ ورً دُ قْ ، مَ بِهِ
مَّ  ثُ تَ  كَ سَ أَوْ  رَ  أَنْكَ أَوْ  يْهِ  لَ عَ ى  عَ املُْدَّ رَّ  أَقَ فَ  ، مَ اهِ رَ دَ أَوْ   ، انِريَ نَ بِدَ أَوْ   ، انٍ يَوَ حَ أَوْ   ، ضٍ بِعَرْ

. مَ دَّ قَ ا تَ وذِ مَ طُ يفِ املَْأْخُ َ رتَ يُشْ ا، فَ دً قْ ى بِهِ نَ عَ دَّ َالِفٍ لِلْمُ ءٍ خمُ ْ الَحَ بِيشَ صَ
أَنْ  ، وَ هِ بْضِ بْلَ قَ امِ قَ يْعُ الطَّعَ ، أوَ بَ رِ خَّ فِ املُْؤَ ْ ، أَوْ الرصَّ يْنِ نِ يفِ الدَّ يْ خُ الدَّ مَ فَسْ زَ لْ أَالَّ يَ وَ

. وَ ذَلِكَ نَ فِيهِ ونَحْ كُ ، أَوْ الَ يَسْ بَهُ كَ رْ ، أَوْ الَ يَ هُ بَسَ لْ طِ أَالَّ يَ ْ ؛ كَرشَ نَاقِضِ طِ الـْمُ ْ نْ الرشَّ مَ مِ لَ يَسْ
ةً فإجارة.ـ ٢ عَ نْفَ الِحُ بِهِ مَ انَ املَْصَ إن كَ

يَّنًا -كإردب  عَ ى بِهِ مُ عَ انَ املُْدَّ إِنْ كَ ا، فَ هَ وطُ ُ ا رشُ طُ فِيهَ َ رتَ ، ويُشْ الِحِ بِهِ صَ ) لِلْمَ ةٌ ارَ إِجَ (فَ
خِ  فَسْ مِ  دَ لِعَ  ، ةٍ ونَ مُ ضْ مَ أَوْ   ، يَّنَةٍ عَ مُ نَافِعَ  بِمَ ةِ  ثَ الثَّالَ الِ  وَ َحْ األْ يفِ  نْهُ  عَ لْحُ  الصُّ ازَ  جَ قمح - 
 ْ بٍ موصوف ملَ ينَارٍ أَوْ ثَوْ دِ ةِ كَ مَّ ا يفِ الذِّ ونً مُ ضْ ٍ بَلْ مَ عَنيَّ َ مُ ريْ انَ غَ إِنْ كَ ، وَ يْنِ نِ يفِ الدَّ يْ الدَّ

. نِ يْ نِ يفِ الدَّ يْ خِ الدَّ نْ فَسْ ةٍ ملَِا فِيهِ مِ ونَ مُ ضْ الَ مَ يَّنَةٍ وَ عَ نَافِعَ مُ نْهُ بِمَ لْحُ عَ زْ الصُّ ُ جيَ
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وعكسه،  بورق  ذهب  وعن  به،  يباع  بام  دين  عن  وإبراء.فيجوز  هبة  بعضه،  وعىل 
لَ  وعن عرض أو طعام غري املعاوضة بعني، أو عرض أو طعام خمالف  جِّ إن حال وعُ

نقدا،.....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

نْ ـ ٣ مِ  ( اءٌ رَ إِبْ وكِ (وَ ُ املَْرتْ بَعْضِ  لِلْ بَةٌ  هِ بِهِ  ى  عَ املُْدَّ بعض  أي  ه)  بَعْضِ ىلَ  لْحُ (عَ الصُّ
. لِكَ نْ ذَ عِي مِ املُْدَّ

؛  بِهِ هُ  يْعُ بَ حُّ  يَصِ بِامَ   : أَيْ نُ  يْ الدَّ لِكَ  ذَ  ( بِهِ بَاعُ  (يُ ءٍ  ْ بِيشَ  ( نٍ يْ دَ نْ  (عَ لْحُ  الصُّ  ( وزُ يَجُ (فَ
ا،  َ ، أَوْ مهُ مَ اهِ رَ ، أَوْ دَ انِريَ نَ هُ بِدَ احلََ ، فَصَ ضٍ رْ نْ قَ ا مِ امً عَ انًا، أَوْ طَ يَوَ ا، أَوْ حَ ضً رْ اهُ عَ وَ عْ دَ كَ
 ، ارٍ نَى دَ كْ سُ كَ  ، نَافِعَ الَ بِمَ الً وَ جَّ ؤَ ا الَ مُ دً قْ نْهُ نَ الِحِ عَ صَ َالِفٍ لِلْمَ امٍ خمُ عَ ، أَوْ طَ ضٍ أَوْ بِعَرْ
نُ  يْ انَ الدَّ يْنًا كَ ا؛ عَ قً طْلَ »: أَيْ مُ نٍ يْ نْ دَ : «عَ لُهُ وْ قَ نِ فَ يْ نِ يفِ الدَّ يْ خِ الدَّ سْ ةٍ لِفَ ابَّ كُوبِ دَ أَوْ رُ
ى  مَّ تَّى يُسَ نْهُ حَ الِحِ عَ صَ ا لِلْمَ َالِفً ونَ خمُ دَّ أَنْ يَكُ هُ الَ بُ نَّ ، إالَّ أَ لِكَ ذَ الَحُ بِهِ كَ املُْصَ ، وَ هُ ُ ريْ أَوْ غَ

ا. لْحً صُ
 ( لَ جِّ عُ (وَ نْهُ  عَ الحَ  صَ الْمُ حال)  إنْ  هِ  سِ كْ عَ وَ قٍ  رِ بِوَ بٍ  هَ ذَ نْ  (عَ لْحُ  الصُّ جيَوزَ   ( (وَ

. رُ خَّ فُ املُْؤَ ْ مَ الرصَّ إِالَّ لَزِ ، وَ الحُ بِهِ صَ الْمُ
نْ  ) عَ ، (أَوْ رَ ، أَوْ أَنْكَ رَّ أَقَ بِهِ فَ احِ ىلَ صَ اهُ عَ عَ ٍ ادَّ عَنيَّ ) مُ ضٍ رْ نْ عَ لْحُ (عَ ) جيَوزَ الصُّ (وَ
ضَ  رْ لَقَ الْعَ هُ أَطْ أَنَّ كَ ؛ وَ الً جَّ ؤَ لَوْ مُ ٍّ وَ ثْيلِ نْ مِ ٍ أَوْ عَ عَنيَّ : أَيْ مُ لِكَ ذَ ) كَ ةِ ضَ اوَ عَ ِ الـْمُ ريْ امٍ غَ عَ (طَ
 ٍ الُ بِعَنيْ كَ نُ أَوْ يُ َّا يُوزَ ا ممِ َ مهِ وِ نَحْ يدِ وَ دِ احلَْ طْنِ وَ الْقُ ، كَ امِ ِ الطَّعَ ريْ ِثْلِيَّاتِ غَ ل املْ مَ ا يَشْ ىلَ مَ عَ
 ( َالِفٍ امٍ خمُ عَ الً (أَوْ طَ جَّ ؤَ لَوْ مُ . وَ نْهُ ولِحَ عَ َالِفٌ ملَِا صُ ) خمُ ضٍ رْ ا (أَوْ عَ َ ةٌ أَوْ مهُ بٌ أَوْ فِضَّ هَ ذَ
اءٍ  فَ وَ ذُو وَ هُ ثِلُ فَ ا املُْامَ أَمَّ ، وَ ولٍ حٍ بِفُ مْ دَبِّ قَ نْ إرْ الِحَ عَ أَنْ يُصَ ؛ كَ نْهُ ولِحَ عَ ي صُ امِ الَّذِ لِلطَّعَ

. االً نِ حَ يْ لِلدَّ
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عرشة  عن  نقدا  بثامنية  ال  يمني،  من  االفتداء  وعىل  مائتيهام،  عن  ودرهم  دينار  كامئة 
مؤجلة وعكسه.

وأزيدك،  الضامن  وحط  وتعجل،  ع  لِضْ وعكسه،  مؤجلة  دنانري  عن  بدراهم  وال 
والرصف املؤخر، وال عىل تأخري ما .....
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ةِ ـ  ائَ مِ ةِ دِينَارٍ وَ ائَ نْ مِ : عَ ) أَيْ امَ تَيْهِ ائَ نْ مِ ثَالً (عَ ) مَ مٍ هَ دِرْ ةِ دِينَارٍ وَ ئَ لْحُ (بِامِ ُوزُ الصُّ وجيَ
أَوْ  بِهِ  الِحُ  املُْصَ لَ  جَّ عَ اءٌ  وَ سَ وَ ا،  ً مهَ دِرْ عِنيَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  قِّ حَ نْ  مِ كَ  رَ تَ يَ  عِ املُْدَّ َنَّ  ألِ  ، مٍ هَ دِرْ
ىلَ  ُوزُ عَ ، إذْ الَ جيَ لَ لَ الَ إنْ أَجَّ جَّ ازَ إنْ عَ ارٍ جَ نْ إنْكَ انَ عَ إِنْ كَ . فَ ارٍ رَ نْ إقْ انَ عَ لَ إنْ كَ أَجَّ

. أْيتِ امَ يَ مِ كَ كْ رِ احلُْ اهِ ظَ
 ، نْكِرِ يْهِ الْـمُ لَ ى عَ عَ دَّ ىلَ الـْمُ تْ عَ هَ جَّ ) تَوَ نيٍ مِ نْ يَ اءِ مِ تِدَ فْ ىلَ االِ ءٍ (عَ ْ لْحُ بِيشَ ُوزُ الصُّ (و) جيَ

. هِ سِ فْ ةَ نَ اءَ رَ لِمَ بَ لَوْ عَ وَ
Uw÷ë’\;È…;ÜÊqÁ;ˆ;]Ÿ

. لٍ تَعَجُّ عٍّ وَ : ضَ نْ ) ملَِا فِيهِ مِ ةٍ لَ جَّ ؤَ ةٍ مُ َ رشَ نْ عَ ا عَ دً قْ نِيَةٍ نَ لْحُ (بِثَامَ ُوزُ الصُّ ) جيَ (الَ
ك. يدُ أَزِ نِ وَ امَ طِّ الضَّ : حَ نْ ) ملَِا فِيهِ مِ هُ سُ كْ ) الَ (عَ - (وَ

) ملا يف ذلك من (الرصف املؤخر)، ـ  هِ سِ كْ ) الَ (عَ ةٍ وَ لَ جَّ ؤَ انِريَ مُ نَ نْ دَ مَ عَ اهِ رَ الَ بِدَ (وَ
الضامن  (وحط  األوىل  يف  وتعجل)  (لضع  بقوله:  املسائل  هذه  يف  املنع  علة  وذكر 

وأزيدك) يف عكسها (والرصف املؤخر) يف األخريتني.
ةٍ ـ  َ يْهِ بِعَرشَ لَ يَ عَ عِ دَّ أَنْ يَ ؛ كَ يْهِ لَ ى عَ عَ ه املُْدَّ رَ ا) أَنْكَ ريِ مَ أْخِ ىلَ تَ لْحُ (عَ ُوزُ الصُّ ) جيَ الَ (وَ

؛  ثَالً رٍ مَ هْ ا إىلَ شَ هَ َا، أَوْ بِبَعْضِ هُ هبِ رَ خِّ ؤَ ىلَ أَنْ يُ هُ عَ احلََ مَّ صَ يْهِ ثُ لَ ى عَ عَ ا املُْدَّ هَ رَ أَنْكَ ، فَ الَّةٍ حَ
. ةُ عَ املَْنْفَ ، وَ ريُ لْفُ التَّأْخِ السَّ ؛ فَ ةٍ عَ نْفَ لْفٍ بِمَ نْ سَ مِ ملَِا فِيهِ مِ كْ رِ احلُْ اهِ ىلَ ظَ ُوزُ عَ هُ الَ جيَ إِنَّ فَ
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مل  بينة  له  شهدت  أو  بعده  أقر  فلو  للظامل  حيل  وال  بمجهول،  وال  األرجح،  عىل  أنكر 
يعلمها أو بعدت جدا وأشهد أنه يقوم هبا ولو مل يعلن، أو وجد وثيقة بعده، .....
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قُوطِ  سُ أَوْ  ا  هَ دِّ رَ يرِ  دِ قْ تَ ىلَ  عَ املُْنْكِرِ  يْهِ  لَ عَ ى  عَ املُْدَّ نْ  مِ عِي  املُْدَّ ىلَ  عَ لِبَةِ  املُْنْقَ نيِ  الْيَمِ قُوطُ  سُ
. لِفَ لِهِ إنْ حَ نْ أَصْ قِّ مِ احلَْ

مِ  اسِ الْقَ ابْنِ  لُ  وْ قَ هُ  ابِلُ قَ يُ وَ  ( حِ جَ َرْ األْ ىلَ  : (عَ لِهِ وْ بِقَ ارَ  أَشَ إِلَيْهِ  وَ امِ  مَ ِ اإلْ لُ  وْ قَ وَ  هُ ا  ذَ هَ وَ
. ازِ وَ بَغَ بِاجلَْ أَصْ وَ

ا، أو صفة، ألنه بيع وإجارة أو إبراء  ا، أو قدرً (وال) جيوز الصلح (بمجهول) جنسً
فال بد من تعني ما صالح به .

بَةِ  بِالنِّسْ وَ  هُ امَ  إنَّ  « ائِزٌ جَ لْحُ  «الصُّ لُنَا:  وْ قَ وَ  . اقِعِ الْوَ يفِ   (ِ (لِلظَّاملِ لْحُ  الصُّ  ( ِلُّ حيَ الَ  (وَ
. لٌ الَ إِالَّ فَحَ ، وَ امٌ رَ نْهُ حَ ذَ مِ امَ أُخِ هِ، فَ ارِ ا يفِ إنْكَ ادِقً انَ صَ املُْنْكِرُ إنْ كَ الِ فَ رِ احلَْ لِظَاهِ

Uw÷ë’\;óŒ›;Ü\Êp

لُوبِ  املَْغْ كَ هُ  َنَّ ألِ  ، هُ نَقْضُ ظْلُومِ  لِلْمَ فَ لْحِ  الصُّ بعد  أي  ه)  دَ (بَعْ امَ  نْهُ مِ  ُ الظَّاملِ  ( رَّ أَقَ (لَوْ 
ةً  َ ارضِ انَتْ حَ إِنْ كَ لْحِ ـ وَ الَ الصُّ ا) حَ هَ لَمْ عْ ْ يَ يِّنَةٌ ملَ امَ (بَ نْهُ ظْلُومِ مِ ) لِلْمَ تْ دَ هِ يْهِ (أَوْ شَ لَ عَ
هِ  لْمِ يْهِ بِعِ لَ دَ عَ هِ رَّ أَوْ شَ ىلَ إنْ أَقَ أَوْ الَ وَ إِالَّ فَ َا، وَ مْ هبِ لَ عْ ْ يَ هُ ملَ نَّ لِفَ أَ ، إنْ حَ هُ هُ نَقْضُ لَ دِ ـ فَ بِالْبَلَ
امٍ  ةِ أَيَّ َ عَرشَ دا ـ كَ ةً الَ جِ عِيدَ يبَةً أَوْ بَ رِ انَتْ قَ دا) الَ إنْ كَ تْ جِ دَ لَكِنْ (بَعُ ا وَ هَ لَمُ عْ ) يَ َا،(أَوْ هبِ
يَامُ  هُ الْقِ لَ ا) فَ َ ومُ هبِ قُ ةُ (يَ يِّنَتُهُ الْبَعِيدَ تْ بَ َ رضَ ا حَ ) إذَ هُ نَّ لْحِ (أَ نْدَ الصُّ )عِ دَ هَ أَشْ ، (وَ نِ َمْ يفِ األْ

( لِنْ عْ ْ يُ لَوْ ملَ اكِمِ بَلْ (وَ نْدَ احلَْ لِكَ عِ لَنَ ذَ ا أَعْ ، إذَ تْ َ رضَ ا حَ ا إذَ َ هبِ
هُ  رَ أَنْكَ ي  الَّذِ نَ  يْ الدَّ رَ  دَّ قَ ا  فِيهَ لْحِ  الصُّ بعد  أي  بَعْده)  ةً  ثِيقَ وَ دَ  جَ (وَ وَ  الَحَ  صَ  ( (أَوْ

. يْهِ لَ ى عَ عَ املُْدَّ
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يشهد، ومل  ببينتة  علم  إن  ال  نقضه  فله  صالح،  ثم  ذلك  عىل  فأَشهد  فقط  رسا  يقر  أو 
أو قال: عندي وثيقة، فقيل له: ائت هبا، فادعى ضياعها وصالح..... 
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يفِ  النَّاسِ   َ بَنيْ نْكِرُ  يُ وَ  ( طْ قَ فَ ا  (رسِ يْهِ  لَ عَ ي  الَّذِ قِّ  بِاحلَْ  ( رُّ قِ (يُ يْهِ  لَ عَ ى  عَ املُْدَّ انَ  كَ  ( (أَوْ
هُ يفِ  دَ عْ رُّ بَ قِ ته يُ احلَْ ا صَ هُ إذَ لَّ عَ لَ ، فَ نِيَةً الَ نْكِرُ عَ يُ ا وَ رُّ رسِ قِ هُ يُ نَّ ) أَ ىلَ يِّنَةً (عَ ) بَ دَ هَ أَشْ رِ (فَ الظَّاهِ
نِيَةً  الَ رَّ عَ أَقَ ) فَ الَحَ مَّ صَ لْحِ (ثُ لِكَ الصُّ ىضَ أَنْ أُقِرَّ بِذَ ىلَ أَينِّ الَ أَرْ وا يلِ عَ دُ هَ اشْ نِيَةِ فَ الْعَالَ
هُ  دَ عْ رِ بَ ارِ املُْنْكَ رَ إِقْ لْحِ وَ ىلَ الصُّ ا عَ هَ يمِ دِ قْ نْ تَ دَّ مِ الَ بُ اءِ، وَ عَ ْ رتِ سْ يِّنَةُ االِ هِ الْبَيِّنَةُ بَ ذِ ى هَ مَّ تُسَ وَ

. مَ دَّ قَ ا تَ ِيعِ مَ امَ لَهُ نَقْضُ مجَ كَ
Uw÷ë’\;óŒ›;Ü\Êp;‹Å¡

: ِ أَلَتَنيْ سْ الَ جيوزُ يفِ مَ
 ْ ملَ يْهِ املُْنْكِرَ (وَ لَ ى عَ عَ الَحَ املُْدَّ صَ هِ وَ قِّ ةِ لَهُ بِحَ دَ اهِ ) الشَّ عِي (بِبَيِّنَتِهِ ) املُْدَّ لِمَ األوىل: (إنْ عَ

. تْ َ رضَ ا حَ ا إذَ َ ومُ هبِ قُ هُ يَ نَّ هِ أَ لْحِ الَ صُ ) حَ دْ هِ يُشْ
 ْ ملَ أَوْ  دَ  هَ أَشْ هُ  نَقْضُ لَهُ  يْسَ  لَ فَ البعد  متوسطة  أَوْ  يبَةُ  رِ الْقَ ا  أَمَّ وَ دا،  جِ ةً  عِيدَ بَ انَتْ  كَ ا  إذَ

. هِ قِّ طًا لِبَعْضِ حَ قِ سْ انَ مُ دِ كَ دْ يفِ الْبُعْ هِ ْ يُشْ ملَ ا وَ هَ كَ رَ تَ ا وَ هَ لِمَ هُ ملََّا عَ َنَّ دْ ألِ هِ يُشْ
ا)  َ : (ائْتِ هبِ يْهِ لَ ى عَ عَ الَ لَهُ املُْدَّ قِّ فقَ ) بِاحلَْ ةٌ ثِيقَ ي وَ نْدِ عِي: (عِ دَّ ) الـْمُ الَ الثانية: إن (قَ
لِكَ  دَ ذَ عْ لْحُ بَ نْقَضُ الصُّ الَ يُ ) فَ الَحَ صَ نْهُ (وَ ا) مِ هَ يَاعَ ى ضَ ادَّعَ ا، (فَ ي فِيهَ قَّك الَّذِ ذْ حَ خُ وَ
تُبَ  ا أَوْ لِيَكْ هَ حُ ةَ لِيَمْ ثِيقَ لَبَ الْوَ امَ طَ إِنَّ ، وَ نْكِرٍ نَا لَيْسَ بِمُ يْهِ هُ لَ ى عَ عَ َنَّ املُْدَّ ا؛ ألِ هَ دَ جَ ا وَ إذَ
هُ  إِنَّ ل فَ َوَّ فِ األْ الَ ، بِخِ لِكَ دَ ذَ عْ الَ قِيَامَ لَهُ بَ ، فَ هِ قِّ اطِ حَ قَ ىلَ إسْ هُ عَ احلََ قِّ فَصَ اءَ احلَْ فَ ا وَ يْهَ لَ عَ

. هِ كِّ ودِ صَ جُ مِ وُ دَ الَحَ لِعَ امَ صَ عِي إنَّ املُْدَّ لِهِ وَ نْ أَصْ قِّ مِ نْكِرٌ لِلْحَ مُ
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وعن إرث كزوجة من عرض وورق وذهب، بذهب قدر مورثها منه فأقل، أو أزيد 
بدينار مطلقا، أو أكثر إن قلت الدراهم؛ أو العروض التي ختصها عن رصف دينار

ال من غريها مطلقا إال بعرض إن عرف مجيعها .....
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(و) جاز صلح بعض الورثة (عن إرث) خيصه (كزوجة) مات زوجها فاستحقت 
الربع أو الثمن (من عرض وورق وذهب) فصاحلت االبن ـ مثالً ـ (بذهب) فقط أو 
ورق فقط أو عرض، برشط حضور ما صاحلت به كام يف املدونة (قدر مورثها) بوزن 
ثامنون  والذهب  دنانري  بعرشة  كصلحها  الورق  من  أو  الذهب  من  أي  (منه)  جملس 
عند الفرع الوارث أو أربعون عند عدمه والذهب حارض، فإن حرض بعضه والبعض 
ا)   غائب مل جيز (فأقل) مما خيصها ؛ جلواز ترك بعض احلق (أو أزيد بدينار) فقط (مطلقً
وهو  فقط  دينار  يف  والبيع  الرصف  الجتامع  ؛  كثرت  أو  العروض  أو  الدراهم  قلت 
جائز ، وذلك ألهنا لو صاحلت بأحد عرش فيام ذكر فعرشة منها يف نظري ما خيصها من 
الذهب واحلادي عرش يف نظري ما خيصها من الدراهم والعروض فقد اجتمع الرصف 
باعتبار  قلت (العروض)  أو)  الدراهم  قلت  دينار (إن  من  أكثر)  دينار (أو  يف  والبيع 

ا. قيمتها (التي ختصها) راجع لكل (عن رصف دينار) وأوىل إن قال معً
UÏ—Öi’\;ÖË≈;flŸ;w÷ë’\;€“t

هِ  نْدِ عِ نْ  مِ لٍ  بِامَ ثُ  ارِ الْوَ ا  هَ احلَِ يُصَ أَنْ  كَ ةِ  كَ ِ الرتَّ أي  هاِ)  ريْ غَ نْ  (مِ لْحُ  الصُّ ُوزُ  جيَ  ( (الَ
ةً أَوْ  َ ارضِ ةُ حَ كَ ِ انَتْ الرتَّ ، كَ ثُرَ لَّ أَوْ كَ ا، قَ ضً رْ ، أَوْ عَ ةً بًا أَوْ فِضَّ هَ الَحُ بِهِ ذَ انَ املُْصَ ا) كَ قً طْلَ (مُ

: وطٍ ُ ا بِرشُ هَ ِ ريْ نْ غَ ) مِ الِحَ (بِعَرضٍ ) أَنْ يُصَ ، (إالَّ ائِبَةً غَ
.ـ  لُومٍ عْ ىلَ مَ لْحُ عَ ونَ الصُّ ةُ لِيَكُ كَ ِ ) الوارث والزوجة الرتَّ (إنْ عرفَ
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وحرض وأقر املدين وحرض، وعن العمد بام قل أو كثر، ولذي دين منعه منه وإن صالح 
أحد وليني فلآلخر الدخول معه وسقط القتل، 
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يْبَةَ ـ  الغَ يبَ  رِ قَ انَ  كَ بِأَنْ  ضِ  رْ الْعَ يفِ  امً  كْ حُ لَوْ  وَ  ِ الْعَنيْ يفِ  ةً  يقَ قِ حَ اجلميع  (وحرض) 
. ِ ارضِ مِ احلَْ كْ ونُ يفِ حُ يَكُ طٍ فَ ْ دُ فِيهِ بِرشَ ُوزُ النَّقْ يْثُ جيَ بِحَ

ينًا.ـ  دِ انَ مَ ، إنْ كَ يِّتِ يْهِ لِلْمَ لَ ي عَ نِ الَّذِ يْ ) بِالدَّ ينُ رَّ املَْدِ أَقَ (وَ
.ـ  لْحِ دَ الصُّ قَ ) املدين عَ َ رضَ حَ (وَ
.ـ  امُ كَ َحْ هُ األْ ذُ أْخُ َّنْ تَ انَ ممِ كَ وَ

. نِ يْ يْعِ الدَّ ازِ بَ وَ وطِ جَ ُ يَّةِ رشُ قِ نْ بَ دَّ مِ الَ بُ وَ
;U;Å⁄¬’\;‹Ä;Ì÷¡;w÷ë’\;

َنَّ  )؛ ألِ ثُرَ نْ املَْالِ (أوَ كَ ) مِ لَّ ا (بِامَ قَ حً رْ ا أَوْ جُ سً فْ ) نَ دِ مْ مِ (الْعَ ) دَ نْ لْحُ (عَ ُوزُ الصُّ (و) جيَ
 . الَةً ةَ لَهُ أَصَ دَ الَ دِيَ مْ الْعَ
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نْ ـ  مِ فِيهِ  ملَِا   ، لٍ بِامَ لْحِ  الصُّ نْ  مِ  َ اينِ اجلَْ نْعُ  مَ اينِ  اجلَْ ىلَ  عَ يطٍ  ِ حمُ  ( نٍ يْ (دَ لصاحب  (و) 
. نِهِ يْ نِ يفِ دَ يْ بُّ الدَّ هُ رَ قُّ تَحِ ي يَسْ الِهِ الَّذِ فِ مَ إتْالَ

، أَوْ ـ  لَّ ، أَوْ أَقَ ةِ يَ رِ الدِّ دْ ثَالً ـ بِقَ ا مَ َ تَلَ أَبَامهُ نْ قَ ثَرُ ـ مَ أَكْ ) فَ ِ لِيَّنيْ دُ وَ الَحَ أَحَ إِنْ صَ (وَ
لِيلٍ  الَحَ بِقَ لَوْ صَ ، وَ هُ نُوبُ ا يَ ذُ مَ يَأْخُ ا، فَ ً ربْ الَحَ بِهِ جَ ) فِيامَ صَ هُ عَ ولُ مَ خُ رِ الدُّ خَ لِآلْ ، (فَ ثَرَ أَكْ

. اتِلِ نْ الْقَ ) عَ تْلُ طَ الْقَ قَ سَ (وَ
لَهُ ـ  وَ  ، هُ عَ مَ الِحِ  صَ لِلْمُ ولَ  دُخُ الَ  وَ دٍ  مْ عَ ةِ  دِيَ نْ  مِ يبُهُ  نَصِ هُ  لَ فَ هُ  عَ مَ ولِ  خُ الدُّ مُ  دَ عَ لَهُ  وَ

. الِحِ عَ املُْصَ ءَ لَهُ مَ ْ الَ يشَ ا فَ َّانً وُ جمَ فْ الْعَ



X ٩٠الصف الثاين الثانو

Ï÷Òà^

وما  قسم  كل  حقيقة  وما  أقسامه؟  وما  حكمه؟  وما  الصلح؟  حقيقة  ما  س١: 
          رشوط كل منها؟ وضح ذلك؟

س٢: ما حكم الصلح عن دين بام يباع به؟ ومتى جيوز الصلح عن ذهب بورق؟
ما    وضح  طعام؟  أو  عرض  أو  بعني  طعام  أو  عرض  عن  الصلح  حكم  ما  س٣: 

        تقول؟
س٤: ما حكم الصلح عن مائة دينار ومائة درهم، بامئة دينار ودرهم واحد فقط؟ 

         وضح ذلك؟
يف  العلة  وما  العكس؟  أو  مؤجلة  عرشة  عن  نقدا  بثامنية  الصلح  حكم  ما  س٥: 

         ذلك؟
س٦: ما حكم الصلح بمجهول؟ وملاذا؟
س٧: ما موانع الصلح؟ وضح ذلك؟

س٨: ما احلكم إذا صاحلت الزوجة عن إرثها بأقل منه أو أكثر؟ وضح ما تقول.
منعه؟  جيوز  وهل  كثر؟  أو  قل  بامل  العمد  دم  عن  الصلح  حكم  ما  س٩: 

         وضح ذلك.
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g]zd
احلوالة: رصف دين عن ذمة املدين بمثله إىل أخر تربأ هبا األوىل، وركنها: حميل، 

وحمال وحمال عليه، وبه وصيغة تدل، .....
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هُ  لَ قَ : نَ انِهِ كَ نْ مَ ءَ مِ ْ لَ اليشَّ وَّ : حَ الُ قَ لِ يُ وُّ نْ التَّحَ ةٌ مِ وذَ أْخُ يَ مَ ا: هِ فً رْ : تعريفها عُ أوالً
. تَهُ : لَفَ هُ هَ جْ لَ وَ وَّ حَ ، وَ رَ ان آخَ كَ نْهُ إىلَ مَ مِ

ا: رصف دين عن ذمة املدين بمثله إىل أخر تربأ هبا األوىل. ثانيًا: تعريفها اصطالحً
UÀÁÖ¬i’\;{Öå

وح  طْرُ َاثِلٍ لِلْمَ نٍ ممُ يْ : بِدَ ) أَيْ ثْلِهِ ينِ بِمِ دِ ةِ الـْمَ نْ ذِمَّ هِ (عَ حِ طَرْ لِهِ وَ قْ ) أَيْ نَ نٍ يْ فُ دَ ْ (رصَ
ةُ  مَّ الذِّ ا  بَبِهَ بِسَ  ( أُ َ (تَربْ   رَ أُخْ ةٍ  ذِمَّ إىلَ  ا  ثْلِهَ مِ يفِ  مرصية  جنيهات  ةٍ  َ عَرشَ كَ ؛  ةً فَ صِ وَ ا  رً دْ قَ
و  رٌ مْ عَ هُ  جِّ يُوَ فَ الِدٍ  خَ ىلَ  عَ ةٌ  َ رشَ عَ و  رٍ مْ لِعَ وَ و،  رٍ مْ عَ ىلَ  عَ ةٌ  َ رشَ عَ دٍ  يْ لِزَ ونَ  يَكُ أَنْ  كَ  ( ُوىلَ (األْ

. دٍ يْ يْهِ لِزَ لَ َّا عَ و ممِ رٌ مْ أُ عَ َ ربْ يَ الِدٍ وَ ىلَ خَ يْهِ عَ لَ ةِ الَّتِي لَهُ عَ َ ا بِالْعَرشَ دً يْ زَ
UÏâ⁄|;Ï’\Êu’\;‡]—Ñ^

.ـ  نُ يْ يْهِ الدَّ لَ نْ عَ وَ مَ هُ )  وَ يلٌ ِ (حمُ
.ـ  نُ يْ نْ لَهُ الدَّ وَ مَ هُ )  وَ َالٌ حمُ (وَ
.ـ  لِ َوَّ ينِ األْ دِ َاثِلٌ لِلْمَ نٌ ممُ يْ يْهِ دَ لَ نْ عَ وَ مَ هُ ) وَ يْهِ لَ َالٌ عَ حمُ (وَ
نُ املامثل.ـ  يْ وَ الدَّ هُ ) وَ الٌّ (بِهِ ِ ) حمَ (وَ
.ـ  ةٍ ةٍ أَوْ كِتَابَ ارَ لَوْ بِإِشَ ؛ وَ الِ تِقَ نْ االِ لِ وَ وُّ ىلَ التَّحَ ) عَ لُّ ةٌ تَدُ يغَ صِ (وَ
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ورشط  بعدمه  علم  فإن  الثالث  عىل  الزم  دين  وثبوت  فقط،  لنيْ  األوَّ رضا  وصحتها: 
الرباءة.

صح، وهي محالة،..... 
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هُ ١ـ  ورُ ضُ طُ حُ َ رتَ امَ يُشْ إِنَّ ، وَ يْهِ لَ الِ عَ حَ ونَ الـْمُ ) دُ طْ قَ الُ (فَ حَ الـْمُ يلُ وَ حِ ا) الْـمُ ضَ (رِ
. حِ جَ َرْ ىلَ األْ هُ عَ ارُ رَ إِقْ وَ

َ ٢ـ  يضِ رَ إنْ  الَةً  َ محَ انَتْ  كَ إِالَّ  وَ ؛  يْهِ لَ عَ الِ  املُْحَ ىلَ  عَ يلِ  حِ لِلْمُ  ( مٍ زِ الَ نٍ  يْ دَ بُوتُ  ثُ (وَ
. الَةِ وَ ظِ احلَْ فْ عَتْ بِلَ قَ إِنْ وَ الَةً وَ وَ يْهِ الَ حَ لَ الُ عَ املُْحَ

ةٍ  بِيعَ ةٍ مَ عَ لْ نُ سِ ا ثَمَ ذَ كَ ، وَ ٍّ يلِ نِ وَ ِ إذْ ريْ يهٍ بِغَ فِ بِيٍّ أَوْ سَ ىلَ صَ نٌ عَ يْ : دَ مٍ زِ : الَ لِهِ وْ جَ بِقَ رَ خَ وَ
. مْ يْهِ لَ الَةُ عَ وَ حُّ احلَْ الَ تَصِ ؛ فَ هِ ومِ بْلَ لُزُ يَارِ قَ ِ بِاخلْ
يْهِ رشطٌ . لَ الِ عَ مٍ عىل املُْحَ زِ نٍ الَ يْ فثُبُوتُ دَ

.ـ ٣ يلِ ىلَ املُْحِ الِ عَ حَ نٍ لِلْمُ يْ بُوتُ دَ ا ثُ ذَ كَ وَ
نْ ـ  ) مِ ةَ اءَ َ يلُ (الْربَ ) املُْحِ طَ َ رشَ ، (وَ يْهِ لَ الِ عَ ىلَ املُْحَ نِ عَ يْ مِ الدَّ دَ الُ عَ ) املُْحَ لِمَ إِنْ عَ (فَ

 ، لِسَ يْهِ أَوْ فَ لَ الُ عَ اتَ املُْحَ لَوْ مَ يْهِ وَ لَ وعَ لَهُ عَ جُ الَ رُ ؛ فَ ئَ بَرِ حَّ ) وَ يْهِ (صَ لَ ي عَ نِ الَّذِ يْ الدَّ
وعُ  جُ هُ الرُّ لَ ةَ فَ اءَ َ طْ الْربَ ِ رتَ ْ يَشْ إِنْ ملَ يْهِ فَ لَ الِ عَ ا املُْحَ ضَ ا رِ طُ فِيهَ َ رتَ ) يُشْ الَةٌ َ ينَئِذٍ (محَ ) حِ يَ هِ (وَ

. هِ لَسِ تِهِ أَوْ فَ وْ نْدَ مَ عِ
ةِ؟ اءَ َ طِ الْربَ ْ نْدَ رشَ وعُ عِ جُ لْ لَهُ الرُّ هَ يْهِ فَ لَ الُ عَ ضَ املُْحَ رْ ْ يَ إِنْ ملَ  فَ

مَّ إنْ  ، ثُ هُ بِهِ لِيقُ عْ طَ تَ قَ هُ سَ يمَ رِ أَ غَ رَ نيَ أَبْ هُ حِ َنَّ ، ألِ وعَ لَهُ جُ هُ الَ رُ نَّ رُ أَ : الظَّاهِ مْ هُ الَ بَعْضُ قَ
الَ . إِالَّ فَ ، وَ هُ مَ يْهِ لَزِ لَ الُ عَ َ املُْحَ يضِ رَ
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وحلول املحال به فقط، وتساو الدينني قدرا وصفة، وأال يكونا من بيع فيتحول حقه 
عىل املحال عليه، وال رجوع وإن أعدم، أو مات، أو جحد إال أن يعلم بذلك املحيل 

فقط وحلف عىل نفيه إن ظن به العلم،..... 
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.٤ـ  يْهِ لَ الِ عَ نِ املُْحَ يْ لُولُ الدَّ ) الَ حُ طْ قَ الِ بِهِ فَ نِ (املُْحَ يْ ) الدَّ لُولُ حُ  (وَ
ةٍ ٥ـ  َ الَةٌ بِعَرشَ وَ حُّ حَ الَ تَصِ ) فَ ةً فَ صِ ا وَ رً دْ ، (قَ يْهِ لَ عَ ، وَ الُ بِهِ ) املُْحَ ِ نَنيْ يْ ي الدَّ اوِ تَسَ (وَ

، وال عرشة جنيهات مرصية بعرشة دنانري سودانية. لَّ الَ أَقَ ا وَ نْهَ ثَرَ مِ ىلَ أَكْ عَ
ا  رً دْ يْهِ قَ لَ الِ عَ ىلَ املُْحَ ا عَ ثْلَ مَ يلِ مِ حِ ىلَ الـْمُ ا عَ ونَ مَ ي أَنْ يَكُ اوِ ادُ بِالتَّسَ رَ يْسَ الـْمُ لَ فَ
ِيلَ  أَنْ حيُ هِ وَ يمِ رِ ىلَ غَ ينَ عَ ِ نْ عِرشْ ةٍ مِ َ رشَ ىلَ عَ يْهِ عَ لَ ةٍ عَ َ ِيلَ بِعَرشَ ُوزُ أَنْ حيُ هُ جيَ َنَّ ، ألِ ةً فَ صِ وَ

. هِ يمِ رِ ىلَ غَ ةٍ عَ ْسَ ىلَ مخَ ، عَ يْهِ لَ ةٍ عَ َ رشَ نْ عَ ةٍ مِ سَ مْ بِخَ
إِنْ ٦ـ  ، فَ هِ بْضِ بْلَ قَ امِ قَ يْعُ الطَّعَ مَ بَ زَ لْ )؛ لِئَالَّ يَ يْعٍ نْ بَ ِ (مِ نيْ امَ عَ نَانِ طَ يْ ا)  الدَّ ونَ كُ أَالَّ يَ (وَ

. الُ بِهِ لَّ املُْحَ ا حَ ازَ إذَ ضٍ جَ رْ نْ قَ رُ مِ خَ اآلْ يْعٍ وَ نْ بَ ا مِ َ مهُ دُ انَ أَحَ كَ
;U„’ÊŒd;”’Ç;Ì’b;Ñ]å^;UÏ’\Êu’\;Ïuê;Ì÷¡;fhÖiÁ;]Ÿ

ىلَ ) لَهُ عَ وعَ جُ الَ رُ يْهِ  وَ لَ الِ عَ حَ ىلَ الْـمُ الُ (عَ ه) أي  املُْحَ قُّ ا (حَ هَ دِ قْ دِ عَ رَّ جَ (فيتحول)  بِمُ
الَةِ  وَ احلَْ دَ  عْ بَ يْهِ  لَ عَ ي  الَّذِ قَّ  احلَْ  ( دَ حَ جَ أَوْ  اتَ  مَ يْهِ (أَوْ  لَ عَ الُ  حَ الـْمُ  ( مَ دَ أَعْ إِنْ  يلِ (وَ املُْحِ

. هُ رَّ دْ غَ هُ قَ َنَّ يْهِ ألِ لَ وعُ عَ جُ هُ الرُّ لَ ، فَ الُ ونَ املُْحَ ) دُ طْ قَ يلُ فَ لِكَ املُْحِ مَ بِذَ لَ عْ (إالَّ أَنْ يَ
;UÃ˜i|ˆ\;Åfi¡;€“u’\

) ـ  لَفَ (حَ مَ  لْ الْعِ يلُ  املُْحِ رَ  أَنْكَ وَ الَةِ  وَ احلَْ نيَ  حِ يلِ  املُْحِ مَ  لْ عِ الُ  املُْحَ ى  ادَّعَ لَوْ   ( (وَ
 ْ إِنْ ملَ ، فَ ظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ هُ يُ ثْلُ انَ مِ ئَ إنْ كَ بَرِ ) وَ مُ لْ مِ (إنْ ظُنَّ بِهِ الْعِ لْ يِ الْعِ فْ ) نَ ىلَ يلُ (عَ املُْحِ

. الُ هُ املُْحَ َمَ لَوْ اهتَّ يْهِ وَ لَ نيَ عَ مِ الَ يَ مُ فَ لْ ظَنَّ بِهِ الْعِ ْ يُ إِنْ ملَ يْهِ فَ لَ عَ عَ جَ ْلِفْ رَ حيَ
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والقول للمحيل إن ادعى عليه نفي الدين عن املحال عليه، أو الوكالة، أو السلف.
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) بِأَنْ  يْهِ لَ الِ عَ نْ املُْحَ نِ عَ يْ يَ الدَّ فْ يْهِ نَ لَ الُ (عَ ى) املُْحَ نيٍ (إنْ ادَّعَ ) بِيَمِ يلِ حِ لُ لِلْمُ وْ الْقَ (وَ
. يْهِ لَ وعَ عَ جُ الَ رُ ، وَ ئَ لَفَ بَرِ إِنْ حَ ، فَ يْهِ لَ نَ لَك عَ يْ نْ الَ دَ ىلَ مَ تنِي عَ لْ دْ أَحَ : قَ الَ لَهُ قَ

: الَ ) بِأَنْ قَ الَةَ كَ اهُ (الْوَ وَ عْ ) يفِ دَ طَاعٍ (أَوْ قِ يْبَةَ انْ ابَ غَ ،أَوْ غَ يْهِ لَ الُ عَ حَ اتَ الـْمُ ا مَ ا إذَ ذَ هَ وَ
تنِي  لْ : بَلْ أَحَ الُ الَ املُْحَ قَ ، وَ الَةِ كَ يقِ الْوَ يْهِ بِطَرِ لَ ا عَ بِضَ مَ قْ لْتُك أَنْ تَ كَّ امَ وَ إِنَّ لْتُك وَ ا أَحَ مَ
لْتُك  : أَحَ الَ ) بِأَنْ قَ لَفَ اهُ (السَّ وَ عْ ) يفِ دَ ، (أَوْ ينِهِ يلِ بِيَمِ حِ لُ لِلْمُ وْ الْقَ لَيْك فَ يْهِ بِامَ يلِ عَ لَ عَ
يلِ  حِ لِلْمُ لُ  وْ الْقَ فَ الُ  املُْحَ هُ  عَ ازَ نَ وَ نٍ  يْ دَ نْ  عَ الَةَ  وَ حَ الَ  تِك  ذِمَّ يفِ  ا  فً لَ سَ نْهُ  مِ هُ  ذَ لِتَأْخُ يْهِ  لَ عَ

ينِهِ . بِيَمِ
* * *
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ا، مع التمثيل هلا.: ١س ا ورشعً عرف احلوالة عرفً
ما أركان احلوالة؟ وما رشوط صحتها؟: ٢س
ما احلكم إذا مات املحال عليه أو أفلس؟: ٣س
ما احلكم لو متت احلوالة بعرشة عىل أكثر منها أو أقل مع ذكر العلة يف ذلك؟: ٤س
هل تصح احلوالة بطعام عن طعام؟ وملاذا؟: ٥س
عن   : ٦س حوالة  ال  ذمتك  يف  سلفا  منه  لتأخذ  أحلتك  املحيل:  قال  لو  احلكم  ما 

دينك؟
* * *
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لَّ  ه، أو طلبُهُ من عليه ملن هو لهُ بام يدُ نٍا عىل غريْ لّف غريْ سفيه ديْ كَ امن: الْتزامُ مُ الضَّ

عليه .....
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. الَةً فَ كَ الَةً وَ َ ى: محَ مَّ ا يُسَ فً رْ : عُ نُ امَ الضَّ
ا: التزام مكلف غري سفيه دينًا عىل غريه، أو طلبه من عليه ملن هو له بام  واصطالحً

يدل عليه.
 ( يهٍ فِ ِ سَ ريْ ثَى (غَ لَوْ أُنْ ، وَ ْنُونٍ جمَ هٍ، وَ رَ كْ مُ ، وَ بِيٍّ ): الَ صَ لَّفٍ كَ امُ مُ رشح التعريف: (الْتِزَ

يهٍ فِ نْ سَ حُّ مِ الَ يَصِ فَ
. نُ املَْالِ امَ ا ضَ ذَ هَ ) وَ هِ ِ ريْ ىلَ غَ نًا عَ يْ (دَ

 ( يْهِ لَ عَ نْ  (مَ ورُ  كُ املَْذْ لَّفُ  املُْكَ أَيْ   ( بُهُ لَ طَ (أَوْ   : لِهِ وْ بِقَ الطَّلَبِ  وَ هِ  جْ الْوَ نِ  امَ لِضَ ارَ  أَشَ وَ
، أَوْ  يْنِ بِّ الدَّ يَانِ بِهِ لِرَ تْ ِ هِ اإلْ جْ ىلَ وَ انَ الطَّلَبُ عَ اءٌ كَ وَ ) سَ نُ (لَهُ يْ : الدَّ ) أَيْ وَ نُ (ملَِنْ هُ يْ الدَّ

. ةِ ثَ هُ الثَّالَ اعَ يفَ أَنْوَ رِ لَ التَّعْ مَ ؛ فَشَ لِكَ نْ ذَ ا عَ دً َرَّ جمُ
أَوْ   ، َّ يلَ عَ هُ  نُ امَ ضَ أَوْ   ، نٌ امِ ضَ ا  أَنَ كَ  : ظِيَّةٍ لَفْ ةٍ  يغَ صِ نْ  مِ ورِ  كُ املَْذْ امِ  لْتِزَ االِ ىلَ  عَ  ( لُّ دُ يَ (بِامَ 

. ةٍ ةٍ أَوْ كِتَابَ مَ هِّ فَ ةٍ مُ ارَ إِشَ ا، كَ هَ ُ ريْ غَ
U‡]⁄ï’\;‡]—Ñ^

، ونٌ لَهُ مُ ضْ مَ ،    ٣ـ وَ ونٌ مُ ضْ مَ ٢ـ وَ    ، نٌ امِ : ١ـ ضَ ةٌ ْسَ هُ مخَ انُ كَ أَرْ
. ةٌ يغَ صِ ،   ٥ـ وَ يْنُ وَ الدَّ ونٌ بِهِ وهُ مُ ضْ مَ ٤ـ وَ
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امن،  الضَّ امن  ضَ وجاز  التربُّع   ل  أهْ ولزم  عْل  كجُ املآل،  يف  ولو  هُ  ومُ لُزُ يْن:  الدَّ ورشطُ 
ا. وداينْ فُالنً

..... ، هُ ا يُعاملُ به مثْلُ ولزم فيام ثبتَ إنْ كان ممَّ
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 ( (املَْآلِ يفِ  ونَ  مُ املَْضْ مُ  زَ لْ يَ  ( لَوْ (وَ بَلْ   ، الِ احلَْ يفِ  ونِ  مُ ضْ لِلْمَ  ( هُ ومُ لُزُ نِ  يْ الدَّ طُ  ْ رشَ (وَ
يلِ  أَتَيْت  إنْ   : رَ خَ آلِ صٌ  خْ شَ الَ  قَ لَوْ  امَ  كَ  ، ومِ لِلُّزُ ئُولُ  يَ دْ  قَ هُ  إِنَّ فَ  ( لٍ عْ جُ (كَ بِلِ  تَقْ املُْسْ أَيْ 
اطَبُ به  إِنْ أَتَى املُْخَ ، فَ ائِلِ نُ الْقَ امَ حُّ ضَ يَصِ ا فَ لَكَ ألف جنيهً ثَالً ـ فَ بسياريت املرسوقة ـ مَ

. لِ امِ عَ بُّ السيارة لِلْ هُ رَ عْ فَ دْ ْ يَ نَ األلف جنيه إنْ ملَ امِ مَ الضَّ لَزِ
. نٌ امِ ا ضَ أَنَ نٌ فَ يْ يْهِ دَ لَ بَتَ لَك عَ : إنْ ثَ ، أَوْ نُهُ مَ ا أَضْ أَنَ ا وَ نً ايِنْ فُالَ ا: دَ ذَ كَ وَ
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ا،  يهً فِ مُ سَ زَ لْ الَ يَ ؛ فَ يفِ رِ نْ التَّعْ ذَ مِ امَ أُخِ يدُ كَ شِ : الرَّ وَ هُ ) وَ عِ ُّ لَ التَّربَ نُ (أَهْ امَ يلزم الضَّ
. أْيتِ امَ يَ ةِ يفِ الثُّلُثِ كَ جَ وْ الزَّ يضِ وَ نُ املَْرِ امَ لَ ضَ دَخَ ا. وَ هً رَ كْ الَ مُ ْنُونًا، وَ الَ جمَ بِيا، وَ الَ صَ وَ
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َّ يلِ َصْ نَ األْ امِ مُ الضَّ زَ لْ ا يَ هُ مَ مُ زَ لْ يَ ، وَ لَ لْسَ لَوْ تَسَ ) وَ نِ امِ نُ الضَّ امَ ازَ ضَ (جَ
. نٌ امِ ا ضَ أَنَ ا) وَ نً نَ فُالَ ايَ ازَ (دَ ) جَ (وَ

 ْ ) الَ إنْ ملَ هُ ثْلُ لُ بِهِ مِ امَ عَ َّا يُ بَتَ (ممِ ا ثَ ) مَ انَ نَهُ بِهِ (إنْ كَ ايَ هُ دَ نَّ ) أَ بَتَ نُ (فِيامَ ثَ امَ ) الضَّ مَ لَزِ (وَ
. ِ يلَنيْ حِ التَّأْوِ جَ ىلَ أَرْ هُ عَ ثْلُ لُ بِهِ مِ امَ عَ ءٍ الَ يُ ْ هُ بِيشَ لَ امَ الَ إنْ عَ ثْبُتْ وَ يَ
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، لفّ وأنا أضمنُهُ وعُ قبل املٌعاملة، بخالف احْ جُ ولهُ الرُّ
ولوْ   َّأد بام  ورجع  كَرشائه  دُّ  فريُ نتًا،  عَ ال  ا  قً رفْ  ، نهُ عْ كأدائه  مون،  املْضْ نِ  إِذْ وبغري 

فْع،..... ا، إنْ ثبت الدَّ مً قوَّ مُ
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) الَ  ةِ لَ امَ بْلَ املُْعَ نِ (قَ امَ نْ الضَّ ) عَ وعُ جُ »: (الرُّ نٌ امِ ا ضَ أَنَ ا وَ نً لِ فُالَ امِ : «عَ الَ (و) ملَِنْ قَ
يْسَ  لَ ) فَ نُهُ مَ ا أَضْ أَنَ ا (وَ يْهِ حقً لَ ) إنَّ لَك عَ لِفْ : (احْ لٍ جُ ىلَ رَ عٍ عَ لِهِ ملُِدَّ وْ ) قَ فِ الَ ا (بِخِ هَ دَ بَعْ
 ، هُ مَ لَفَ لَزِ تَى حَ مَ نْته فَ مِ لَفْت ضَ : إن حَ الَ هُ قَ أَنَّ امٌ كَ هُ الْتِزَ َنَّ ، ألِ هُ لِفَ بِلَ حَ لَوْ قَ وعٌ وَ جُ لَهُ رُ

ا. هَ بْلَ وعٌ قَ جُ لَيْسَ لَهُ رُ وَ
.ـ  هُ نُ طُ إذْ َ رتَ الَ يُشْ ) فَ ونِ مُ نِ املَْضْ ِ إذْ ريْ نٌ (بِغَ امَ ازَ ضَ ) جَ (وَ
أَيْ ـ  ا؛  رً َ رضَ  : أَيْ نَتًا)  عَ (الَ  بِهِ  ا)  قً فْ (رِ ينٍ  دِ مَ ىلَ  عَ ا  مَ يَ  دِّ ؤَ يُ أَنْ  انٍ  نْسَ ِ إلِ ُوزُ  جيَ امَ  كَ

ينِ  ىلَ املَْدِ طَالَبَةٌ عَ دِّي مُ ؤَ لَيْسَ لِلْمُ نَتًا. وَ نْهُ عَ اهُ عَ ا أَدَّ د مَ َ ُوزُ فَريُ الَ جيَ ، فَ ينِ رِ املَْدِ َ لِ رضَ َجْ ألِ
إِنْ  . فَ دُّ رَ يُ ، وَ ينِ نَتًا بِاملَْدِ هِ عَ بِّ نْ رَ نٍ مِ يْ اءُ دَ َ نَعُ رشِ مْ امَ يُ ، كَ نْهُ ا عَ رً هْ طَالَبَتِهِ قَ نْ مُ هُ عَ نْعُ ِبُ مَ بَلْ جيَ
ىلَّ  يْبَتِهِ تَوَ نِ أَوْ غَ يْ بِّ الدَّ تِ رَ وْ دُّ بِمَ رَ الرَّ ذَّ عَ إِنْ تَ ، فَ تَهُ هُ أَوْ قِيمَ ثْلَ دَّ مِ هِ رَ ائِعِ نُ بِيَدِ بَ اتَ الثَّمَ فَ
يْهِ لَ لُّطِ عَ نْ التَّسَ هُ مِ نَعَ مَ نَتًا وَ ي عَ ِ رتَ شْ هُ لِلْمُ عَ ،ودفْ وفِ رُ ينِ بِاملَْعْ نْ املَْدِ نِ مِ يْ بْضَ الدَّ اكِمُ قَ احلَْ
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: الَ قَ مَ فَ رِ ا غَ نُ إذَ امِ عُ بِهِ الضَّ جِ رْ ا يَ َ مَ ، بَنيَّ وطِهِ ُ رشُ نِ وَ امَ انِ الضَّ كَ نْ أَرْ غَ مِ رَ ملََّا فَ
ثْلِ  عُ بِمِ جِ رْ لِّفِ يَ املُْسَ هُ كَ َنَّ ا) ألِ مً وَّ قَ لَوْ مُ نْهُ (وَ ينِ (بِامَ أَدَّ) عَ ىلَ املَْدِ نُ عَ امِ ) الضَّ عَ جَ رَ (وَ
بِّ  نْهُ لِرَ ) مِ عُ فْ بَتَ الدَّ نِ (إنْ ثَ يْ نْسِ الدَّ نْ جِ انَ مِ يْثُ كَ تِهِ حَ يمَ ، الَ بِقِ مِ وَّ تَّى يفِ املُْقَ ا أَدَّ حَ مَ

. نِ يْ بِّ الدَّ ارِ رَ رَ نِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْ يْ الدَّ
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لحُ بام جاز للْمدين. وجاز لهُ الصُّ
الُء وملْ يشرتط محالة بعْضهمْ  د محُ ، ومن قيمة ما صالح به وإِنْ تعدَّ ورجع باألقلِّ منْهُ

..... ، عنْ بعْض اتبع كل بحصتِّه فقطْ
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الِحَ ـ  يُصَ أَنْ   ( ينِ دِ لِلْمَ ازَ  جَ نِ (بِامَ  يْ الدَّ بِّ  رَ لْحُ  صُ أَيْ   ( لْحُ نِ (الصُّ امِ لِلضَّ  ( ازَ (جَ
هُ  عُ فْ نِ دَ امِ ازَ لِلضَّ نِ جَ يْ نْ الدَّ يْهِ مِ لَ امَّ عَ ا عَ ضً وَ هُ عِ عَ فَ دْ يمِ أَنْ يَ رِ غَ ازَ لِلْ امَ جَ ، فَ يْنِ بَّ الدَّ بِهِ رَ
 ، لَّ بِأَقَ هُ وَ سُ كْ عَ ا وَ نْهَ نَى مِ ةٍ بِأَدْ يِّدَ انِريَ جَ نَ نْ دَ لِ عَ َجَ دَ األْ عْ لْحُ بَ وزُ الصُّ االَ فَال، فيَجُ مَ ، وَ لَهُ
مَ  اهِ رَ الَّةٍ بِدَ انِريَ حَ نَ نْ دَ لْحُ عَ ، إالَّ الصُّ لَمَ نْ سَ وضُ مَ رُ الْعُ امُ وَ ا الطَّعَ ذَ كَ . وَ لِ َجَ بْلَ األْ الَ قَ
الَ  ينِ  دِ لِلْمَ وزُ  يَجُ فَ  ، دَ وَ أَجْ أَوْ  نَى  بِأَدْ مَ  لَّ سَ امٍ  عَ طَ نْ  عَ لِ  َجَ األْ دَ  عْ بَ الَحَ  صَ أَوْ  هُ  سُ كْ عَ وَ

. هِ بْضِ بْلَ قَ ةِ قَ ضَ اوَ امِ املُْعَ عَ يْعِ طَ بَ فِ وَ ْ ريِ الرصَّ أْخِ نْ تَ نِ ملَِا فِيهِ مِ امِ لِلضَّ
UflÁÅ’\;gÑ;w’]ê;\Çb;flÁÅ⁄’\;Ì÷¡;flŸ]ï’\;„’;√pÖÁ;]Ÿ;

 ، يْنِ الدَّ نْ  مِ  ( لِّ َقَ (بِاألْ ينِ  املَْدِ ىلَ  عَ نِ  يْ الدَّ بَّ  رَ الَحَ  صَ ا  إذَ نُ  امِ الضَّ أي  (ورجع)   
 ، انِريَ نَ نْ دَ بٍ عَ الَحَ بِثَوْ امَ لَوْ صَ ؛ كَ ٍ نيْ نْ عَ ا عَ مً وَّ قَ انَ مُ يْثُ كَ ) حَ الَحَ بِهِ ا صَ ةِ مَ نْ قِيمَ مِ (وَ
الَحَ  صَ إِنْ  فَ  ، ِّ ِثْيلِ املْ ثْلِ  مِ أَوْ  نِ  يْ الدَّ نْ  مِ لِّ  َقَ بِاألْ عَ  جَ رَ  ٍّ ثْيلِ بِمِ ا  نْهَ عَ الَحَ  صَ إِنْ  فَ ؛  مَ اهِ رَ دَ أَوْ 

نَى. َدْ عَ بِاألْ جَ ازَ رَ يْثُ جَ نَى حَ دَ أَوْ أَدْ وَ بِأَجْ
نْ  عَ مٍ  وَّ قَ بِمُ الَحَ  صَ لَوْ  وَ  . نِ يْ بِالدَّ عَ  جَ رَ ثَرَ  بِأَكْ وَ بِهِ  عَ  جَ رَ نِ  يْ الدَّ نْ  مِ لَّ  بِأَقَ الَحَ  صَ لَوْ  وَ

. الَحَ بِهِ ا صَ ةِ مَ ، أَوْ قِيمَ يْنِ نْ الدَّ لِّ مِ َقَ عَ بِاألْ جَ هِ رَ نْسِ ِ جِ ريْ مٍ غَ وَّ قَ مُ
بِعَ ـ  نْ بَعْضٍ اُتُّ مْ عَ هِ الَةَ بَعْضِ َ مْ (محَ يْهِ لَ ) عَ طْ ِ رتَ ْ يَشْ ملَ صٍ (وَ خْ ) لِشَ ءَ َالَ دَ محُ دَّ عَ إِنْ تَ (وَ

. بِهِ احِ ةِ صَ صَّ ونَ حِ ) دُ طْ قَ تِهِ فَ صَّ مْ (بِحِ نْهُ ) مِ لٌّ كُ
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افعُ  ، ورجع الدَّ ق ممَّنْ شاءَ ذُ مجيع احلْ تُ بحقِّي»، فلهُ أخْ ذْ ئْتُ أخَ مْ شِ كُ إِال أنْ يقُول: «أيُ
أخذَ  ذلك  رشط  فإن   ، كرتتبُّهمْ الغريم  فعيل  وإالَّ  غرماءَ  كانوا  إنّ  ه،  خيُصُّ بام  كل  عىل 

لُّ به. كُ
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مْ  نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ نَ كُ مِ ، ضَ نْهُ ذُ مِ َخْ رَ األْ ذَّ عَ تَ ، وَ ثِنيَ ا يفِ ثَالَ انً نُوا إنْسَ مِ ةً ضَ ثَ انُوا ثَالَ ا كَ إِذَ فَ
إنْ  ا  ذَ كَ وَ يْنَا.  لَ عَ هُ  نُ امَ ضَ  : أَوْ  ، نُهُ مَ نَضْ الُوا:  قَ بِأَنْ  بَعْضٍ  نْ  عَ مْ  هُ بَعْضُ ذُ  خَ ؤْ يُ الَ  وَ  . ةً َ رشَ عَ
هُ  لَ قِّي ، فَ ت بِحَ ذْ ئْت أَخَ مْ شِ كُ : (أَيُّ مْ قِّ هلَُ بُّ احلَْ ) رَ قُولَ طْ (إالَّ أَنْ يَ ِ رتَ ْ يَشْ ملَ اءُ وَ مَ رَ دَ غُ دَّ عَ تَ
ىلَ  قِّ (عَ ) لِلْحَ افِعُ عَ الدَّ جَ رَ ، (وَ لِيَاءَ ا أَمْ ورً ضُ انُوا حُ لَوْ كَ مْ وَ نْهُ ) مِ اءَ َّنْ شَ قِّ ممِ ِيعِ احلَْ ذُ مجَ أَخْ
ةً  عَ لْ نْهُ سِ ا مِ وْ َ رتَ أَنْ اشْ ؛ كَ الَةً قِّ أَصَ بِّ احلَْ ) لِرَ اءَ مَ رَ انُوا غُ طْ (إنْ كَ قَ ) فَ هُ ُصُّ مْ (بِامَ خيَ نْهُ ) مِ لٍّ كُ

. كِرَ ا ذُ مْ مَ الَ هلَُ ، بِأَنْ قَ بَهُ احِ لٌّ صَ نَ كُ مِ ضَ وَ
نِ  يْ بِّ الدَّ افِعُ بِامَ أَدَّ لِرَ عُ الدَّ جِ ْ ينٍ فَريَ دِ ىلَ مَ ءَ عَ َالَ انُوا محُ اءَ بَلْ كَ مَ رَ ونُوا غُ كُ ) يَ إِالَّ (وَ
ةَ  ايَ َ محِ طْ  ِ رتَ يَشْ  ْ ملَ هُ  نَّ أَ وعَ  ضُ املَْوْ َنَّ  ألِ ؛  ابِهِ حَ أَصْ نْ  مِ دٍ  أَحَ ىلَ  عَ عُ  جِ رْ يَ الَ  وَ  ( يمِ رِ (الْغَ ىلَ  عَ

. نْ بَعْضٍ مْ عَ هِ بَعْضِ
أَوْ   ، دٍ احِ وَ دَ  عْ بَ ا  دً احِ وَ ادِهِ  رَ فِ بِانْ يمَ  رِ الْغَ مْ  نْهُ مِ لٌّ  كُ نَ  مِ ضَ بِأَنْ   ، لَةِ امَ احلَْ يفِ   ( مْ بِهِ تُّ َ رتَ (كَ
مْ  نْهُ مِ اءَ  شَ َّنْ  ممِ هِ  قِّ حَ ذُ  أَخْ قِّ  احلَْ بِّ  لِرَ فَ  ، لَهُ نٌ  امِ ضَ ا  أَنَ  : أَوْ  ، َّ يلَ عَ هُ  نُ امَ ضَ  : مْ نْهُ مِ لٌّ  كُ الَ  قَ
ىلَ  افِعُ عَ عَ الدَّ جَ رَ . وَ رِ أَمْ الَ خَ لَةِ اآلْ امَ مْ بِحَ هُ دُ لِمَ أَحَ ، عَ لِيَاءَ ينَ أَمْ ِ ارضِ يعُ حَ مِ انَ اجلَْ لَوْ كَ وَ
وَ  هُ امَ  كَ ءِ  الَ مَ احلُْ نْ  مِ دٍ  أَحَ ىلَ  عَ وعٌ  جُ رُ لَهُ  لَيْسَ  وَ  ، نْهُ عَ هُ  عَ فَ دَ ي  الَّذِ قِّ  احلَْ يعِ  مِ بِجَ يمِ  رِ الْغَ
 ، قِّ يعِ احلَْ مِ ءِ بِجَ الَ مَ نْ احلُْ ) مِ لٌّ ذَ كُ ، (أَخَ نْ بَعْضٍ مْ عَ هِ الَةُ بَعْضِ َ ) محَ طَ َ إِنْ رشَ ، (فَ رٌ اهِ ظَ

 . ، أَوْ الَ ئْت الَخْ مْ شِ كُ : أَيُّ الَ اءٌ قَ وَ سَ
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 ، ليمه لَهُ وإنْ عديامً ، بالْغريم عند األجل، وبرئ بتَسْ ه: الْتزامُ اإلتيانِ وضامن الوجْ
م  رِ ، وإالَّ أُغْ رهُ به وحلَّ احلقُّ ليمهَ إِن أمَ ، وبتَسْ دِ إنْ كانَ بهِ حاكِمُ ريْ البَلَ ن، أوْ بَغَ أوْ بسجْ
منيْ وال ينفعه إحضاره بعد احلكم، الَ إنْ أثْبت  بتْ غيبَتهُ كالَيوْ فَّ إِنْ قرُ م خَ لَوُّ بَعْد تَ

عدمه يف غيبته،.....
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لِيمِ  بِتَسْ نِ  امَ الضَّ نْ  مِ  ( ئَ بَرِ وَ  ، لِ َجَ (األْ لُولِ  حُ  ( نْدَ عِ يمِ  رِ بِالْغَ يَانِ  تْ ِ اإلْ امُ  (الْتِزَ وَ  هُ
انَ  ) كَ هُ (أَوْ هَ جْ نْ إالَّ وَ مَ ْ يَضْ هُ ملَ َنَّ ) ألِ يامً دِ ونُ (عَ مُ انَ املَْضْ ) كَ إِنْ قِّ (وَ بِّ احلَْ ونِ لِرَ مُ املَْضْ
لَهُ  هُ  لَّمَ سَ  ( ، (أَوْ بِهِ أْنُك  شَ فَ نِ  جْ السِّ ا  ذَ هَ يفِ  ك  يمُ رِ غَ  : لَهُ قُولَ  يَ بِأَنْ   ( نٍ جْ ونُ (بِسِ مُ املَْضْ
 ِ ريْ ) بِغَ انَ نُ (إنْ كَ امَ الضَّ لُ وَ امُ عَ بِهِ التَّعَ قَ ي وَ دِ الَّذِ ِ الْبَلَ ريْ قِّ بغَ بِّ احلَْ ) أي بلد رَ دِ ِ البَلَ ريْ (بغَ

. قِّ قْيضِ بِاحلَْ ) يَ اكِمٌ دِ (حَ الْبَلَ
نُ  امِ الضَّ  ( هُ رَ أَمَ (إنْ  قِّ  احلَْ بِّ  لِرَ هِ  سِ فْ نَ ونِ  مُ املَْضْ أي  ه)  لِيمِ (بِتَسْ نُ  امِ الضَّ ئَ  بَرِ  ( (وَ
لَّ  حَ أْ (وَ َ ربْ ْ يَ هُ بِهِ ملَ رْ أْمُ ْ يَ إِنْ ملَ ، فَ عَلَ فَ ك فَ سَ هُ نَفْ لِّمْ سَ قِّ وَ بِّ احلَْ بْ لِرَ هَ : اذْ الَ لِيمِ بِأَنْ قَ بِالتَّسْ
دَ  عْ هِ (بَ بِّ قَّ لِرَ نُ احلَْ امِ ) الضَّ مَ رَ مَ (أَغْ دَّ قَ َّا تَ ءٌ ممِ ْ دْ يشَ قَ ) بِأَنْ فَ إِالَّ ، (وَ مَ دَّ قَ ا تَ ِيعِ مَ ) يفِ مجَ قُّ احلَْ
ونُ  مُ انَ املَْضْ مِ إنْ كَ وُّ َلُّ التَّلَ حمَ َ بِهِ وَ أْيتِ نَ أَنْ يَ امِ لَّ الضَّ اكِمِ بِالنَّظَرِ لَعَ نْ احلَْ ) مِ فَّ مٍ خَ وُّ لَ تَ

. ثَرَ ) الَ أَكْ ِ نيْ مَ الْيَوْ يْبَتُهُ كَ بَتْ غَ رُ ا، (أَوْ قَ ً ارضِ حَ
 ، مِ دَ التَّلَوُّ عْ مِ بَ رْ يْهِ بِالْغُ لَ كِمَ عَ ا حُ ) إذَ هُ (وَ انَ كَ مَ مَ رِ ثَرَ غَ أَكْ ةِ فَ ثَ الثَّالَ يْبَتُهُ كَ تْ غَ دَ إِنْ بَعُ فَ
 ، يْهِ لَ مِ ) بِهِ عَ كْ دَ احلُْ عْ هُ بَ ارُ ضَ هُ إحْ عُ نْفَ ونَ (الَ يَ مُ َ املَْضْ رضَ أَحْ يْبَةِ فَ عِيدِ الْغَ مٍ يفِ بَ وُّ لَ أَوْ بِالَ تَ
الَ  ُ فَ ارضِ ا احلَْ أَمَّ . وَ ونِ مُ يْبَة املَْضْ ) غَ لِ (يفِ َجَ لُولِ األْ نْدَ حُ ) عِ هُ مَ دَ بَتَ عَ مُ (إنْ أَثْ رَ غْ ) يَ (الَ
مِ  دَ تْ لَهُ الْبَيِّنَةُ بِالْعَ دَ هِ نْ شَ نيِ مَ مِ نْ يَ هِ مِ ِ رسْ بُوتِ عُ دَّ يفِ ثُ قِّ إذْ الَ بُ بِّ احلَْ ه لِرَ لِيمٍ نْ تَسْ دَّ مِ بُ

. دُ الْبَيِّنَةِ َرَّ فِي جمُ يَكْ ائِبِ فَ فِ الْغَ الَ بِخِ
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. هُ ج ردُّ وُ ، وللزّ تهُ وَ أوْ مَ
رتط نفْي املال،  أنا محيل بطلبه، أو اشْ امُ طلبه وإِنْ ملْ يَأت به، كَ وضامن الطَّلَب: التَزَ

..... ههُ أوْ قال: ال أضمن إِال وجْ
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بَتَ  ادُ ثَ املُْرَ ، وَ هُ طَؤُ َ خَ بَنيَّ مٌ تَ كْ هُ حُ َنَّ ، ألِ نِ امَ اكِمُ بِالضَّ مَ احلَْ كَ لَوْ حَ ) وَ هُ تَ وْ بَتَ (مَ ) أَثْ (أَوْ
. مَ رِ مِ غَ كْ دَ احلُْ عْ هُ بَ تُ وْ بَتَ مَ إِنْ ثَ يْهِ فَ لَ مِ عَ كْ بْلَ احلُْ تِهِ قَ وْ دَ مَ عْ مُ بَ دَ الْعَ

ونِ ـ  مُ نُ املَْضْ يْ انَ دَ لَوْ كَ ، وَ نَتْ مِ ا ضَ تِهِ إذَ جَ وْ نْ زَ هِ عَ جْ نِ الْوَ امَ ) أي: ضَ هُ دُّ جِ رَ وْ لِلزَّ (وَ
لِكَ  يفِ ذَ ، وَ ونِ مُ ، أَوْ لِطَلَبِ املَْضْ ةِ ومَ صُ جُ لِلْخُ رُ ْ بَسُ أَوْ ختَ ْ دْ حتُ : قَ قُولُ هُ يَ َنَّ ا، ألِ ثِهَ لُ نْ ثُ لَّ مِ أَقَ
نُ  امَ هِ ضَ جْ نِ الْوَ امَ ثْلُ ضَ مِ . وَ هُ دُّ يْسَ لَهُ رَ لَ إِالَّ فَ ا، وَ هَ جِ وْ نِ زَ ِ إذْ ريْ نَتْ بِغَ مِ ا إنْ ضَ ذَ هَ ، وَ ةٌ رَّ عَ مَ

 . الطَّلَبِ
; Žf÷̨ ĆŞ’\;‡̌]⁄̨į̂;U]⁄m’]l;;

: الَ قَ نُ الطَّلَبِ فَ امَ وَ ضَ هُ ، وَ مِ الثَّالِثِ سْ يَانِ الْقِ عَ يفِ بَ َ مَّ رشَ ثُ
يْهِ  لَ عَ قِّ  احلَْ بُّ  رَ لُّ  دُ يَ مَّ  ثُ  ، يَّبَ غَ تَ إنْ  يْهِ  لَ عَ تِيشُ  التَّفْ وَ  ( بِهِ لَ طَ امُ  الْتِزَ  : الطَّلَبِ نُ  امَ ضَ (وَ
نِيَّةِ  قُوقِ الْبَدَ نْ احلُْ ِ املَْالِ مِ ريْ نُ الطَّلَبِ يفِ غَ امَ حَّ ضَ ا صَ لِذَ ، وَ قِّ بِّ احلَْ ) لِرَ أْتِ بِهِ إِنْ مل يَ (وَ

. هِ جْ نِ الْوَ امَ فِ ضَ الَ ودِ، بِخِ دُ احلُْ ، وَ يرِ ازِ التَّعَ ، وَ اصِ الْقِصَ كَ
طِ  ْ عَ رشَ هِ مَ جْ نِ الْوَ امَ ا بِضَ إِمَّ ، وَ ظِهِ يحِ لَفْ ِ ا بِرصَ َا إمَّ أَهنَّ ، وَ تِهِ املحققة لَهُ يغَ ارَ إىلَ صِ أَشَ وَ

، بَهُ لَ نُ إالَّ طَ مَ بِهِ أَوْ الَ أَضْ لَ ىلَ طَ ) أَوْ عَ بِهِ ِيلٌ بِطَلَ ا محَ أَنَ ، بقوله: (كَ نِ املَْالِ امَ يِ ضَ فْ نَ
هُ  دْ ْ أَجِ مِ املَْالِ إنْ ملَ رْ مِ غُ دَ طِ عَ ْ هُ بِرشَ هَ جْ نُ وَ مَ : أَضْ قُولَ أَنْ يَ ) كَ يَ املَْالِ فْ طَ نَ َ رتَ (أَوْ اشْ

. لَبٍ نُ طَ امَ مِ املَْالِ فَضَ رْ ونَ غُ : دُ ) أَيْ هُ هَ جْ نُ إالَّ وَ مَ : الَ أَضْ الَ (أَوْ قَ
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ط،  مَ إِالَّ إذا فرَّ رْ ، وال غُ ، وحلف ما قرصَّ هُ ضعَ بهُ بام يقْو عليه إِنْ غاب وعلِمَ موْ وطلَ
، وشبهه عىل املال، عىل األصح. ، أوْ كفيلُ طْلق أنا محيلُ أو زعيمٌ ل يف مُ ومحُ
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لِ ـ  َجَ لُولِ األْ نْدَ حُ ) عِ ابَ ةً (إنْ غَ ادَ ) عَ يْهِ لَ  عَ قْوَ بَهُ بِامَ يَ لَ لِكَ (طَ ذَ نَهُ كَ مِ ا ضَ ) إذَ (وَ
( هُ عَ ضِ وْ لِمَ مَ عَ ، (وَ نْهُ بَ مِ رُ ا قَ مَ دِ وَ نْ الْبَلَ عَ

مْ  لَ عْ يَ  ْ ملَ ابَ وَ ، وأما إنْ غَ هُ عَ ضِ وْ لَ مَ هِ ا جَ إذَ هُ  بَ ارَ ا قَ مَ دِ وَ بُهُ يفِ الْبَلَ يَطْلُ فَ  ُ ارضِ ا احلَْ أَمَّ وَ
لَفَ  حَ قَ (وَ دِّ هُ صُ ِدْ ْ جيَ هُ ملَ نَّ ى أَ إِنْ ادَّعَ . فَ لِكَ ذَ وَ كَ هُ ، وَ نْهُ تِيشِ عَ لَّفُ بِالتَّفْ كَ هُ الَ يُ هُ فإنَّ عَ ضِ وْ مَ

. هُ عَ ضِ وْ مْ مَ لَ عْ ْ يَ ملَ بِهِ وَ لَ ) يفِ طَ َ ا قَرصَّ مَ
.ـ  مُ رَ غْ هُ يَ إِنَّ نْهُ فَ قِّ مِ بُّ احلَْ نْ رَ كَّ تَمَ ْ يَ تَّى ملَ ) يفِ الطَّلَبِ حَ طَ رَّ ا فَ يْهِ (إالَّ إذَ لَ ) عَ مَ رْ الَ غُ (وَ

 ، هُ بَ رَّ ىلَ إنْ هَ أَوْ . وَ هُ بِهِ نَّ ظُنُّ أَ ا يَ كَ مَ رَ تَ ، وَ ونُ بِهِ هُ الَ يَكُ نَّ ظُنُّ أَ ي يَ انِ الَّذِ بَهُ يفِ املَْكَ لَ أَنْ طَ كَ
 : نِ امِ لِ الضَّ وْ ) قَ طْلَقِ نَ (يفِ مُ امَ ) الضَّ َلَ محَ ، (وَ يْهِ لَ قِّ عَ بُّ احلَْ لَّ رَ دُ ْ يَ ملَ هُ وَ عَ ضِ وْ لِمَ مَ أَوْ عَ

( هُ بَهُ شَ ، وَ يلٌ فِ ، أَوْ كَ يمٌ عِ ، أَوْ زَ ِيلٌ ا محَ (أَنَ
نُ  امَ ضَ (عىل)   َّ يلَ عَ وَ  ، َّ إِيلَ وَ ي  نْدِ عِ  : أَوْ  ، بِيلٌ قَ ا  أَنَ  : أَوْ  ، هُ نُ امَ ضَ  َّ يلَ عَ  : أَوْ  ، نٌ امِ ضَ ا  وأَنَ
 . هِ جْ ىلَ الْوَ ِملُّ عَ : حيَ هُ ابِلُ قَ مُ ا. وَ َ مهِ ِ ريْ غَ ، وَ دٍ شْ ابْنِ رُ ، وَ ونُسَ نْدَ ابْنِ يُ )عِ حِّ َصَ ىلَ األْ ، عَ (املَْالِ

 . ينَةٍ رِ ظٍ أَوْ قَ نْ لَفْ ءٍ مِ ْ يِيدِ بِيشَ نْ التَّقْ الَ عَ ا خَ : مَ ادُ بِاملُْطْلَقِ املُْرَ وَ
* * *
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ر فيهام معا، ..... ، فأكثر، عىل التَّجْ الِكي مالنيْ دُ مَ ة عقْ الرشكَ
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تْحٍ  فَ ، وَ ِ الثَّانِيَةِ كَرسْ ، وَ ُوىلَ تْحِ األْ بِفَ اءِ، وَ ونِ الرَّ كُ سُ ، وَ ةِ مَ نيِ املُْعْجَ ِ الشِّ رسْ كة بِكَ الرشِ
ون. كُ فَسُ

. طُ تِالَ خْ : االِ ةً لُغَ
ا: عقد مالكي مالني فأكثر عىل التجر فيهام معا، أو عىل عمل بينهام بام  اصطالحً وَ

ا. يدل عرفً
نْ  مِ ثَرَ  أَكْ أو   ، الِكٍ مَ ثْنِيَةُ  تَ  : يْ الِكَ مَ وَ  ( ِ الَنيْ مَ يْ  الِكَ مَ دُ  قْ عَ ةُ  كَ ِ (الرشَّ التعريف:  رشح 
رُ يفِ  تَاجِ يُ امَ  نْهُ مِ لٍّ  كُ أَيْ   ، امَ هِ سِ فُ أَنْ عَ  مَ  : أَيْ ا)  عً ِ (مَ املَْالَنيْ ) يفِ  رِ التَّجْ ىلَ  ةٍ (عَ ثَ ثَالَ كَ  ، الِكٍ مَ
نْ  لُ مِ ْصُ ا حيَ َنَّ مَ ؛ ألِ رِ خَ نْ اآلْ لٍ عَ زِ نْعَ ان مُ كَ دٍ يفِ مَ احِ لُّ وَ انَ كُ لَوْ كَ ، وَ بِهِ احِ عَ صَ ِ مَ املَْالَنيْ
دٍ  احِ لُّ وَ ؛ إذْ كُ ِ انِبَنيْ نْ اجلَْ اضُ مِ رَ الْقِ الَةُ وَ كَ لِكَ الْوَ جَ بِذَ رَ خَ . وَ امَ يْنَهُ ونُ بَ ٍ يَكُ رسْ بْحٍ أَوْ خُ رِ

، الً تِقْالَ رِ اسْ خَ هِ لِآلْ فُ فِيامَ بِيَدِ َّ تَرصَ امَ يَ نْهُ مِ
ا. عً بِهِ مَ احِ لِصَ هِ لَهُ وَ فُ فِيامَ بِيَدِ َّ تَرصَ دٍ يَ احِ لَّ وَ ىلَ أَنَّ كُ دُ عَ قْ ا الْعَ عَ فِيهَ قَ ةُ وَ كَ ِ الرشَّ وَ

. رِ ةُ التَّجْ كَ ِ وَ رشَ هُ ، وَ ةِ كَ ِ نْ الرشَّ لِ مِ َوَّ عِ األْ ا هو النَّوْ ذَ هَ وَ
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ل الترصف. تها من أهْ ا، ولزمت به، وصحَّ فً رْ لُّ عُ أو عىل عمل بينهام، بام يدُ
بذهبنيْ أوْ ورقنيْ .....
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 ( امَ يْنَهُ ةٍ (بَ يَاكَ ، أَوْ حِ ةٍ يَاطَ خِ ) كَ لٍ مَ ىلَ عَ دَ (عَ قَ انِ وهى عَ َبْدَ ةُ األْ كَ ِ وَ رشَ هُ : وَ عِ الثَّاينِ النَّوْ
ةٌ  يغَ طُ صِ َ رتَ الَ يُشْ ا) فَ فً رْ لُّ عُ دُ لِهِ (بِامَ يَ مَ لٍّ أَوْ عَ ا لِكُ بِ مَ سَ ىلَ حَ امَ عَ يْنَهُ ِ بَ نيْ عَ بْحُ يفِ النَّوْ الرِّ وَ

. ِ انِبَنيْ نْ اجلَْ ا مِ ضَ الرِّ نُ وَ ذْ ِ لُ بِهِ اإلْ ْصُ ا حيَ ىلَ مَ ارُ عَ ، بَلْ املَْدَ ةٌ وصَ ْصُ خمَ
ةَ  كَ ِ ، الَ رشَ لِ امُ َ النَّاسِ يفِ التَّعَ ةِ بَنيْ ودَ هُ ةِ املَْعْ كَ ِ يفَ الرشَّ رِ دَ بِهِ تَعْ يفُ قَصَ رِ ا التَّعْ ذَ هَ وَ

 . امَ يْنَهُ يْئًا بَ ةِ املُْتَبَايِعِنيَ شَ كَ ِ رشَ ةِ وَ نِيمَ الْغَ ، وَ ثِ رْ ِ اإلْ ِ كَ ربْ اجلَْ
;UÏ—Öç’\;‹Âá’

ىضَ  ْ نِي، فَريَ كْ ارِ قوله: شَ ظِيَّةٌ كَ ريْ لَفْ ظِيَّةٍ أَوْ غَ ةٍ لَفْ يغَ نْ صِ ا مِ يْهَ لَ لُّ عَ دُ ) بِامَ يَ تْ مَ لَزِ (وَ
ىلَ  عَ ا  عً مَ ا  َ امهُ ضَ بِرِ إالَّ  لْطِ  اخلَْ بْلَ  قَ ةُ  لَ اصَ املُْفَ ا  َ مهِ دِ َحَ ألِ يْسَ  لَ فَ ةٍ  ارَ إشَ أَوْ  وتٍ  كُ بِسُ رُ  خَ اآلْ

. يْهِ لَ لِ عَ وَّ ورِ املُْعَ هُ املَْشْ
U fiÏl̨ ˛̃l̨;]‚›]—Ñ^

ة يغَ الصِّ وَ املَْالُ ـ وَ هُ يْهِ ـ وَ لَ ودُ عَ قُ املَْعْ ، وَ انِ اقِدَ الْعَ
نْهُ  حُّ مِ ي يَصِ يدُ الَّذِ شِ وَ الْبَالِغُ الرَّ هُ ) وَ فِ ُّ لِ التَّرصَ نْ أَهْ عَ (مِ قَ رشوط  (صحتها): أَنْ تَ

. ةِ ارَ بْلُ يفِ التِّجَ نْ قَ لُ مِ كُّ التَّوَ ، وَ كِيلُ التَّوْ
) بِأَنْ  نيِْ قَ رِ ةُ (أَوْ وَ كَّ تْ السِّ تَلَفَ لَوْ اخْ بًا وَ هَ رَ ذَ اآلْخَ بًا وَ هَ ا ذَ ذَ جَ هَ رَ )(١) أَيْ أَخْ ِ بَنيْ هَ  (بِذَ

هُ ثْلَ ا مِ قً رِ رُ وَ خَ اآلْ ا وَ قً رِ ا وَ ذَ جَ هَ رَ أَخْ

(١) يقوم مقام الذهب أو الفضة: ما يتعامل به الناس من نقود.
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وإِال  ت،  صحّ إِنْ  الْعقد  م  يوْ بالْقيمة  كلٍّ  واعترب  ا،  طلقً مُ وبعرضني  ض،  وبعرَ وبعني 
ق،  ..... ب، وبِورِ هَ ، ال بِذَ لطْ امنيْ قبْل اخلْ م الْبيْع كالطعَ فيوْ
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 ، انِبٍ لِّ جَ نْ كُ ) مِ ِ نيْ ضَ رْ بِعَ ، (وَ رِ خَ نْ اآلْ ) مِ ضٍ رْ بِعَ ، (وَ انِبٍ نْ جَ ) مِ ٍ حُّ (بِعَنيْ ) تَصِ (وَ
. رَ نْ أُخْ ضٌ مِ رْ عَ ةٍ وَ هَ نْ جِ امٌ مِ عَ لَ فِيهِ طَ دَخَ ا وَ فَ تَلَ ا، أَوْ اخْ نْسً ا جِ قَ فَ ا) اتَّ قً طْلَ ضٌ (مُ رْ عَ

ةِ  كَ ِ الرشَّ كَ  ( دِ قْ الْعَ مَ  وْ يَ ةِ  يمَ (بِالْقِ  ِ الْعَنيْ عَ  مَ ضِ  رْ الْعَ أَوْ   ِ نيْ ضَ رْ الْعَ نْ  مِ  ( لٌّ كُ  َ تُربِ اعْ (وَ
ةُ  كَ ِ الرشَّ فَ  ِ الْعَنيْ رَ  دْ قَ تُهُ  قِيمَ انَتْ  كَ إِنْ  فَ  ، ضِ الْعَرْ ةِ  قِيمَ وَ  ِ بِالْعَنيْ ضِ  رْ الْعَ عَ  مَ  ِ الْعَنيْ يفِ 
إِنْ  فَ  ، لٍّ كُ ةِ  يمَ بِقِ  ِ نيْ ضَ رْ الْعَ يفِ  وَ  ، ِ ثَنيْ الثُّلُ وَ بِالثُّلُثِ  فَ  ِ تَنيْ رَّ مَ ا  هَ رُ دْ قَ انَتْ  كَ إِنْ  وَ  ، فِ بِالنِّصْ
امَ  تْ ـ كَ دَ إِنْ فَسَ . فَ ةُ كَ ِ ) الرشَّ تْ حَّ ، (إنْ صَ لٍّ بِ كُ سَ بِحَ ا فَ تَ اوَ فَ إِنْ تَ ، وَ فِ بِالنِّصْ ا فَ يَ اوَ تَسَ
بِهِ  بِيعَ  ا  مَ لِّ  كُ الِ  مَ أْسُ  رَ وَ  ، يمَ وِ قْ تَ الَ  فَ ـ  لِ  مَ الْعَ أَوْ  بْحِ  الرِّ يفِ  لِ  اضُ التَّفَ ىلَ  عَ عَتْ  قَ وَ لَوْ 
إِنْ بِيعَ  ، فَ هِ بِّ لْكِ رَ ىلَ مِ لْ عَ زَ ْ يَ ةِ ملَ دَ اسِ ضَ يفِ الْفَ رَ َنَّ الْعَ ، ألِ نُ فَ الثَّمَ رِ عُ هُ إنْ بِيعَ وَ ضُ رْ عَ
ا  ذَ هَ . وَ اتِ وَ قْتُ الْفَ هُ وَ َنَّ ؛ ألِ لَطَ أَوْ الَ ) خَ لِّ وقتَ (الْبَيْعِ ةُ كُ َ قِيمَ تُربِ لٍّ اُعْ نُ كُ فْ ثَمَ رَ عْ ْ يُ ملَ وَ
لِمَ  إِنْ عَ ا بِيعَ بِهِ فَ نَ مَ مْ ثَمَ لَ عْ ْ يَ ا ملَ فِيامَ إذَ . وَ هُ ضَ رْ لٌّ عَ ذَ كُ بِعْ أَخَ ْ يَ إِنْ ملَ ا بِيعَ فَ رٌ فِيامَ إذَ اهِ ظَ

. لُومَ هِ املَْعْ ضِ رْ نَ عَ ذَ ثَمَ أَخَ
  ( لْطِ بْلَ اخلَْ مَ الْبَيْعِ إنْ بِيعَ (قَ وْ ةُ يَ يمَ امَ الْقِ ُ فِيهِ تَربَ عْ تُ أْيتِ وَ امَ يَ ةٌ كَ دَ اسِ َا فَ إِهنَّ ) فَ ِ نيْ امَ الطَّعَ (كَ
هُ  َنَّ ، ألِ لْطِ مَ اخلَْ وْ امَ يَ ةُ فِيهِ يمَ تْ الْقِ َ تُربِ لْطِ اُعْ دَ اخلَْ عْ إِنْ بِيعَ بَ ، فَ ي بِيعَ بِهِ نَ الَّذِ مْ الثَّمَ لَ عْ ْ يَ ملَ وَ

. ِ رسْ ا اخلُْ ذَ كَ ، وَ يَمِ ىلَ الْقِ بْحِ عَ فَضُّ الرِّ اتِ وَ وَ قْتُ الْفَ وَ
لَ  جَّ لَوْ عَ ، وَ رِ خَ اآلْ انِبِ  اجلَْ نْ  ) مِ قٍ رِ بِوَ انِبٍ (وَ نْ جَ ) مِ بٍ هَ ةُ (بِذَ كَ ِ الرشَّ حُّ  تَصِ  ( (الَ

. فِ ْ الرصَّ ةِ وَ كَ ِ عِ الرشَّ تِامَ جْ بِهِ الِ احِ هُ لِصَ جَ رَ ا أَخْ امَ مَ نْهُ لٌّ مِ كُ
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ني، وإِنْ اتَّفقا. امَ وال بطعَ
ي  ِ رتُ ا اشْ ام، ومَ نْهُ ان مثْليِّا، وإِال فمِ مي فمنْ ربِّه إِنْ كَ كْ لْط ولَوْ احلُ بْل اخلَ وما تِلفَ قَ

لْمه فله ..... دَ عِ عْ ي بَ ِ رتُ ته إِال أنْ يَشْ صَّ نُ حِ يلَ ربِّ املتْلفِ ثَمَ املِ فبينهام، وعَ بالسَّ
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دِينَارٌ  انِريَ  نَ دَ ةِ  َ رشَ عَ لِّ  لِكُ بْحُ  الرِّ فَضُّ  يُ وَ  ، هُ جَ رَ أَخْ ي  الَّذِ الِهِ  مَ أْسُ  رَ لِّ  لِكُ فَ الَ  مِ عَ إِنْ  فَ
. مٌ هَ مَ دِرْ اهِ رَ ةِ دَ َ رشَ لِّ عَ لِكُ ، وَ ثَالً مَ

ا  فً الَ ، خِ ةً فَ صِ ا وَ رً دْ ا) قَ قَ فَ إِنْ اتَّ ، بَلْ (وَ ةً فَ ا، أَوْ صِ نْسً ا جِ فَ تَلَ ) اخْ ِ نيْ امَ حُّ (بِطَعَ ) تَصِ الَ (وَ
اعَ  امَ بَ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ َنَّ كُ هِ ألِ بْضِ بْلَ قَ امِ قَ لُوهُ بِبَيْعِ الطَّعَ لَّ عَ . وَ نيَ قِ ازِ املُْتَّفِ وَ مِ يفِ جَ اسِ بْنِ الْقَ الِ
ا  إِذَ . فَ اعَ ا بَ ىلَ مَ دٍ عَ احِ لِّ وَ دِ كُ اءِ يَ بْضٌ لِبَقَ لْ قَ ْصُ ْ حيَ ملَ رِ وَ خَ امِ اآلْ عَ فِ طَ هِ بِنِصْ امِ عَ فَ طَ نِصْ

. هِ ائِعِ نْ بَ هِ مِ بْضِ بْلَ قَ ةِ قَ ضَ اوَ امِ املُْعَ ا لِطَعَ ائِعً امَ بَ نْهُ لٌّ مِ انَ كُ نَبِيٍّ كَ َجْ ا ألِ اعَ بَ
\’UÏ—Özç’\;ÿ]zŸ;Àz÷h;Åzfi¡;‡]z⁄ï;;(مـا تلف) مـن مـال الرشكة (قبـل اخللط) 
دَ  عْ لَ التَّلَـفُ بَ صَ احلقيقـي أو (احلكمـي) فضامنـه مـن (ربه) ال مـن صاحبه أمـا إن حَ
بِّ  تَـصُّ بِرَ الَ خيَْ ـا، وَ عً نُ مَ ـامَ ) الضَّ ـامَ نْهُ مِ ـا (فَ ضً رْ انَ املَْـالُ عَ (١) أَوْ كَ ـامً كْ لَـوْ حُ لْـطِ وَ اخلَْ

. ةَ نَ وَّ هِ املُْدَ ـيُّ بـِ مِ يَّدَ اللَّخْ ـامَ قَ لْـطُ كَ طُ فِيـهِ اخلَْ َ ـرتَ ضُ الَ يُشْ ـرَ الْعَ ، فَ املَْـالِ
ملَِا  خْ  سِ نْفَ تَ  ْ ملَ ةُ  كَ ِ الرشَّ فَ ـ  طْ  قَ فَ هِ  بِّ رَ نْ  مِ هُ  نُ امَ ضَ نَا  لْ قُ وَ ـ  لْطِ  اخلَْ بْلَ  قَ ءٌ  ْ يشَ لِفَ  تَ ا  إذَ مَّ  ثُ

. دِ قْ ةٌ بِالْعَ مَ زِ َا الَ لِمْت أَهنَّ عَ
ا،  هَ ِ ريْ غَ أَوْ   ، ةٍ فَ نَاصَ مُ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ الَ  دَخَ ا  مَ ىلَ  عَ  ( امَ فبَيْنَهُ  ِ املِ بِالسَّ  َ رتَ اشْ ا  ونُ (مَ يَكُ  ( (وَ
لَّ  ا أَوْ أَقَ فً ةِ نِصْ كَ ِ نْ الرشَّ هُ مِ ُصُّ ا خيَ نُ مَ : ثَمَ ) أَيْ تِهِ صَّ نُ حِ ) املَْالِ التَّالِفِ (ثَمَ بِّ ىلَ رَ عَ (وَ
 ( هُ لَ بِهِ (فَ احِ الِ صَ ) بتَلَفِ مَ هِ لْمِ دَ عِ عْ َ (بَ املِ لِهِ السَّ ِ بِامَ املِ بُّ السَّ ) رَ يَ ِ رتَ ثَرَ (إالَّ أَنْ يَشْ أَوْ أَكْ

بْحُ الرِّ

عال يف حوز واحد كصندوق أو خزانة،  (١) اخللط احلكمي: أن يكون كل مال يف رصة عىل حدة وجُ
حتت أحدمها أو أجنبي.



X ١٠٨الصف الثاين الثانو

ع فمفاوضة. سه، ثم إِن أطْلقا التُرصف وإِن بنوْ وعليه وال يرضُّ انفراد أحدمها بيشءٍ لنفْ
بْضع،..... وله التربع إن استألف به أو خف كإعارة آلة ويُ
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يَ  عِ دَّ ، إالَّ أَنْ يَ ولُ خُ هُ الدُّ لَ ، فَ هُ عَ ولَ مَ خُ الِهِ الدُّ لَفِ مَ ن تَ تَارَ مَ ْ ، إالَّ أَنْ خيَ ُ رسْ ) اخلُْ يْهِ لَ عَ (وَ
. مْ بِالتَّلَفِ لَ عْ ْ يَ ا ملَ ا إذَ ومً امَ لُزُ يْنَهُ نِهِ بَ وْ لُّ كَ حَ مَ ؛ فَ هُ عَ ولَ لَهُ مَ الَ دُخُ هِ فَ سِ ذَ لِنَفْ َخْ ي األْ ِ رتَ املُْشْ

 : ) أَيْ هِ سِ رُ فِيهِ (لِنَفْ تَّجِ ةِ يَ كَ ِ الِ الرشَّ نْ مَ ) مِ ءٍ ْ ِ (بِيشَ نيْ يكَ ِ دِ الرشَّ ) أَحَ ادُ رَ فِ ُّ انْ الَ يَرضُ (وَ
وَ  هُ لٍّ فَ بْحٍ يفِ كُ نْ رِ لَ مِ صَ ا حَ ىلَ أَنَّ مَ ، عَ رَ دٍ آخَ لَ دِ أَوْ يفِ بَ رَ يفِ الْبَلَ ان آخَ كَ ةٍ يفِ مَ دَ ىلَ حِ عَ

 . يْهِ لَ الَ عَ ا دَخَ امَ عىل مَ يْنَهُ بَ
. نَانٍ ةُ عِ كَ ِ رشَ . ٢ـ وَ ةٍ ضَ اوَ فَ ةُ مُ كَ ِ أقسام رشكة التجر: ١ـ رشَ

واإلعطاء ـ ١ واألخذ  (الترصف)  لرشيكه  واحدٍ  كلُّ  يُطلق  أن  هى:  املفاوضة 
دون توقف عىل إذن اآلخر.

سميت بذلك: ألن كل واحد فوض لصاحبه الترصف.
ا  ) إِذَ ، (وَ ةً امَّ ةً عَ ضَ اوَ فَ ى مُ مَّ عٍ تُسَ يَّدْ بِنَوْ قَ ْ يُ ا ملَ هُ إذً نَّ ، إالَّ أَ امٌ كَ امَ أَحْ نْهُ لٍّ مِ ىلَ كُ تَّبُ عَ َ رتَ يَ وَ

. فُ فِيهِ ُّ لِقَ التَّرصَ ي أُطْ ةٍ أَيْ بالنوع الَّذِ اصَّ ة) خَ ضَ اوَ فَ يَتْ (مُ مِّ ) سُ عٍ تْ (بِنَوْ صَّ خُ
 ، بَةٍ هِ كَ ءٍ،  ْ بِيشَ يكِهِ  ِ رشَ نِ  إذْ  ِ ريْ بِغَ ةِ  كَ ِ الرشَّ الِ  مَ يفِ   ( عُ ُّ (التَّربَ  ِ نيْ ضَ اوِ املُْتَفَ دِ  َحَ ألِ (و) 
ةِ  ارَ لِلتِّجَ النَّاسِ  لُوبَ  قُ عِ  ُّ بِالتَّربَ  ( تَأْلَفَ اسْ (إنْ  وفِ  رُ بِاملَْعْ نٍ  ثَمَ لِبَعْضِ  طِيطَةٍ  حَ وَ

. لْوٍ دَ بْلٍ وَ ) من حَ ةِ آلَةٍ ارَ إِعَ عُ بِهِ (كَ ِّ ) املُْتَربَ فَّ (أَوْ خَ
ةً  اعَ يَ لَهُ بِضَ ِ رتَ نْهُ لِيَشْ االً مِ ا مَ انً طِيَ إنْسَ عْ ، بِأَنْ يُ ةِ كَ ِ الِ الرشَّ نْ مَ ) مِ عَ بْضِ ) لَهُ أَنْ (يُ (وَ

ا. ذَ دِ كَ لَ نْ بَ مِ
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عني، ويقْبل املعيب وإِنْ أيب اآلخر،  ر وإِالَّ ضمن، ويُشارك يف مُ ذْ دع لعُ ويُقارض، ويوُ
تَّهمُ عليْه، ويبيع بديْن، إال الرشاءُ به، واستبدَّ آخذُ قراض..... قرُّ بدين ملن ال يُ ويُ
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ةً  دِيعَ ) وَ ودِعُ يُ نِعَ (وَ إِالَّ مُ عَ املَْالُ وَ يْثُ اتَّسَ ا حَ اضً هِ قِرَ ِ ريْ االً لِغَ طِيَ مَ عْ ) بِأَنْ يُ ضَ ارِ قَ يُ (وَ
. ةُ دِيعَ تْ الْوَ اعَ ) إنْ ضَ نَ مِ رٍ (ضَ ذْ اعُ لِعُ يدَ ِ نْ اإلْ كُ ) يَ إِالَّ اعَ (وَ يدَ ِ تَىضَ اإلْ ) اقْ رٍ ذْ نْهُ (لِعُ مِ

. ةِ كَ ِ الٍ لِلرشَّ هُ يفِ مَ دُ ولُ يَ ُ يْثُ الَ جتَ نَبِيا حَ ) أَجْ ٍ عَنيَّ ءٍ (مُ ْ ) يشَ كَ يفِ ارِ ) لَهُ أَنْ (يُشَ (وَ
( رُ خَ إِنْ أَبَى اآلْ يْبِ (وَ دَّ بِالْعَ مَّ رَ هُ ثُ يكُ ِ وَ أَوْ رشَ هُ هُ اعَ ا بَ ) إذَ بَلَ املَْعِيبَ قْ ) أَنْ (يَ (وَ

 ، رَ خَ هُ اآلْ يكَ ِ مُ رشَ زَ لْ يَ ) وَ يْهِ لَ مُ عَ تَّهَ ةِ (ملَِنْ الَ يُ كَ ِ الِ الرشَّ نْ مَ يْهِ مِ لَ )عَ نٍ يْ رَّ بِدَ قِ ) لَهُ أَنْ (يُ (وَ
. بَهُ احِ مُ صَ زَ لْ الَ يَ ، فَ طِفٍ الَ يقٍ مُ دِ صَ ةٍ وَ جَ وْ زَ ، وَ ابْنٍ ؛ كَ يْهِ لَ مُ عَ تَّهَ الَ ملَِنْ يُ

. لُومٍ عْ لٍ مَ َجَ نٍ ألِ : بِثَمَ ) أَيْ نٍ يْ ةِ (بِدَ كَ ِ الِ الرشَّ نْ مَ ةً مِ عَ لْ ) سِ بِيعَ (و) لَهُ أَنْ (يَ
نِ  إذْ  ِ ريْ نْ غَ ةِ مِ كَ ِ تِهِ لِلرشَّ يفِ ذِمَّ نٍ  يْ بِدَ  َ رتَ اشْ ا  إذَ هُ  َنَّ . ألِ نِ يْ بِالدَّ  ( اءُ َ ُوزُ لَهُ (الرشِّ جيَ والَ 
ةِ  كَ ِ نْ رشَ ُامَ مِ َهنَّ َا؛ ألِ هتِ ارَ سَ نْ خَ ءٌ مِ ْ يْهِ يشَ لَ الَ عَ ا وَ هَ بْحِ نْ رِ ءٌ مِ ْ بِهِ يشَ احِ نْ لِصَ كُ ْ يَ ، ملَ يكِهِ ِ رشَ
َنَّ  ، ألِ يْهِ لَ ا لَيْسَ عَ مْ مَ رَ غْ نْ أَوْ يَ مَ ْ يَضْ ا ملَ بْحَ مَ هُ رِ يكُ ِ لَ رشَ أْكُ ، لِئَالَّ يَ وزُ ُ يَ الَ جتَ هِ مِ وَ مَ الذِّ
نِ لَهُ  ذْ ِ ارَ بِاإلْ هُ صَ َنَّ ، ألِ ازَ يَّنَةٍ جَ عَ ةٍ مُ عَ لْ إِنْ أَذِنَ لَهُ يفِ سِ . فَ هُ دَ حْ ي وَ ِ رتَ نْ املُْشْ نِ مِ يْ نَ الدَّ امَ ضَ

ا . طْعً ائِزٌ قَ هُ جَ إِنَّ نٍ فَ يْ امَ بِدَ يْنَهُ ةً بَ عَ لْ ا سِ يَ َ رتَ ِ اشْ لَنيْ جُ لَةِ رَ نْزِ ا بِمَ انَ كَ ، فَ هُ ُصُّ نْهُ فِيامَ خيَ كِيالً عَ وَ
UflË“ÁÖç’\;Åt^;„d;◊ŒiâÁ;]Ÿ

ا  اضً لَ فِيهِ قِرَ مَ دٍ لِيَعْ نْ أَحَ الٍ مِ ذُ مَ : آخِ ِ أَيْ نيْ يكَ ِ دِ الرشَّ نْ أَحَ ) مِ اضٍ ذُ قِرَ يستقلُّ (آخِ
نْ  عَ جٌ  ارِ خَ اضِ  رَ الْقِ الَ  مَ َنَّ  ألِ ؛  يكِهِ ِ رشَ نِ  بِإِذْ هُ  ذَ أَخَ وَ املَْالِ  بُّ  رَ لَهُ  هُ  لَ عَ جَ ي  الَّذِ بْحِ  بِالرِّ
. ةِ كَ ِ لِ يفِ الرشَّ مَ نْ الْعَ هُ عَ لُ غَ لُ فِيهِ الَ يَشْ مَ انَ الْعَ ، أَوْ كَ هُ يكُ ِ ُوزُ إنْ أَذِنَ لَهُ رشَ جيَ . وَ ةِ كَ ِ الرشَّ
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بح  ه بتعديه يف الْوديعة والعملُ والرَّ ؛ إِالَّ أن يعْلم رشيكُ رسْ تَّجرٌ بوديعة بالربْح واخلْ ومُ
. ر املْالنيْ ُ بِقدْ واخلرسْ

..... ، مل أوْ ربْحِ رِ عَ نْ أجْ جعَ كلٌ بامله عىل اآلخر مِ ، ورَ تِ اوُ طِ التَّفَ ْ دتْ برشَ وفَسَ
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هُ  يكُ ِ مَ رشَ لَ عْ ، إالَّ أَنْ يَ يكِهِ ِ ونَ رشَ ِ دُ رسْ اخلُْ بْحِ وَ هُ بِالرِّ نْدَ ) عِ ةٍ دِيعَ رٌ بِوَ تَّجِ تَبَدَّ (مُ ) اسْ (وَ
. امَ يْهِ لَ ُ عَ رسْ اخلُْ امَ وَ بْحُ هلَُ الرِّ ، فَ لِكَ ىضَ بِذَ يَرْ ةِ وَ دِيعَ يهِ يفِ الْوَ دِّ بِتَعَ

 ( ُ رسْ اخلُْ (وَ بْحُ  الرِّ وَ  ، ِ املَْالَنيْ رِ  دْ بِقَ ونَ  يَكُ أَنْ  ِبُ  جيَ ةِ  كَ ِ الرشَّ الِ  مَ يفِ  امَ  يْنَهُ بَ  ( لُ مَ الْعَ (وَ
ا. هَ ِ ريْ غَ ةً وَ فَ نَاصَ ) مُ ِ رِ املَْالَنيْ دْ امَ (بِقَ يْنَهُ ونُ بَ يَكُ

. لِكَ امَ بِذَ يْهِ لَ قْيضِ عَ يَ تَا وَ كَ لِكَ أَوْ سَ ىلَ ذَ الَ عَ ةُ إنْ دَخَ كَ ِ تْ الرشَّ حَّ صَ وَ
;U;ÏîÂ]⁄’\;Ï—Öå;Ä]â…

بْلَ  قَ لِكَ  ذَ ىلَ  عَ عَ  لَ اطَّ إنْ  خُ  سَ فْ يَ وَ  . دِ قْ الْعَ نْدَ  عِ لِكَ  ذَ يفِ   ( تِ اوُ التَّفَ طِ  ْ بِرشَ تْ  دَ فَسَ (وَ
 ( ىلَ (عَ امَ  نْهُ مِ  ( لٌّ كُ عَ  جَ رَ (وَ  ِ املَْالَنيْ رِ  دْ قَ ىلَ  عَ بْحَ  الرِّ فَضَّ  هُ  دَ عْ بَ يْهِ  لَ عَ عَ  لَ اطَّ إِنْ  فَ  ، لِ مَ الْعَ

( بْحٍ لٍ أَوْ رِ مَ رِ عَ نْ أَجْ رِ (مِ خَ نْدَ اآلْ ثْبِتُ لَهُ عِ بِهِ بِامَ يُ احِ صَ
ةِ  فَ ىلَ املُْنَاصَ الَ عَ دَخَ ، وَ ينَ ِ عِرشْ ثَانِ كَ رِ الثُّلُ خِ لِآلْ ةٍ وَ َ عَرشَ لُثُ املَْالِ كَ ا ثُ َ مهِ دِ َحَ انَ ألِ ا كَ إِذَ فَ
عُ  جِ رْ يَ ، وَ بْحِ سِ الرِّ دُ بِ الثُّلُثِ بِسُ احِ ىلَ صَ عُ عَ جِ رْ ِ يَ ثَنيْ بُ الثُّلُ احِ بْحِ فَصَ الرِّ لِ وَ مَ يفِ الْعَ
بْحِ  يَ يفِ الرِّ اوِ ا التَّسَ طَ َ إِنْ رشَ . فَ لِهِ مَ ةِ عَ رَ سِ أُجْ دُ ِ بِسُ ثَنيْ بِ الثُّلُ احِ ىلَ صَ بُ الثُّلُثِ عَ احِ صَ
سِ  دُ بِسُ الثُّلُثِ  بِ  احِ صَ ىلَ  عَ  ِ ثَنيْ الثُّلُ بُ  احِ صَ عَ  جَ رَ  ، ِ املَْالَنيْ رِ  دْ بِقَ لُ  مَ الْعَ انَ  كَ وَ  ، قَطْ فَ
عَ  جَ رَ طْ  قَ فَ لِ  مَ الْعَ يفِ  يَ  اوِ التَّسَ ا  طَ َ رشَ إِنْ  وَ  . ءٍ ْ بِيشَ الثُّلُثِ  بِ  احِ لِصَ وعَ  جُ رُ الَ  وَ  ، بْحِ الرِّ

ا. ذَ كَ هَ ءٍ، وَ ْ ِ بِيشَ ثَنيْ بِ الثُّلُ احِ وعَ لِصَ جُ الَ رُ لِهِ وَ مَ رِ عَ سِ أَجْ دُ بُ الثُّلُثِ بِسُ احِ صَ
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عي  ، أو أخذ الئق به وملَدُ رسْ اخلْ عي التَّلَف وَ قْد، والقولْ ملُدَّ بة بعْد الْعَ اهلْ عُ وَ ولهُ التَّربُّ
النِّصف.
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ىلَ  دِ عَ قْ دَ الْعَ عْ لِ بَ مَ بْحِ أَوْ الْعَ نْ الرِّ ءٍ مِ ْ بِهِ بِيشَ احِ ) لِصَ عُ ُّ ِ (التَّربَ نيْ يكَ ِ دِ الرشَّ َحَ جيوز ألِ
لِ  مَ الْعَ لُثُ  ثُ يْهِ  لَ عَ وَ بْحِ  الرِّ نْ  مِ الثُّلُثُ  املَْالِ  لُثِ  ثُ بِ  احِ لِصَ أَنَّ  ىلَ  عَ ا  دَ قَ عَ ا  إِذَ فَ  ، ةِ حَّ الصِّ
عَ  َّ تَربَ ِ أَنْ يَ ثَنيْ بِ الثُّلُ احِ لِصَ ، وَ ثَرَ فَ أَوْ أَكْ لِكَ النِّصْ دَ ذَ عْ لَ بَ مَ عْ لَهُ أَنْ يَ ، وَ يحٌ حِ دُ صَ قْ الْعَ فَ

. ةِ لَ الصِّ وفِ وَ رُ نْ بَابِ املَْعْ هُ مِ َنَّ هِ ألِ بْحِ نْ رِ ءٍ مِ ْ لَهُ بِيشَ
اقِعِ  الْوَ  ( دِ قْ الْعَ دَ  عْ (بَ يْئًا  شَ بَهُ  احِ صَ لِّفَ  يُسَ بِأَنْ   ، لَفُ السَّ وَ  ، بِهِ احِ لِصَ  ( بَةُ ِ (اهلْ لَهُ   ( (وَ

. ينَهُ ا الَ حِ يحً حِ صَ
;U;flË“ÁÖç’\;ƒÜ]fih;‹]“t^

أمني  ألنه  أو (اخلرس)؛  التلف)  اخلرس (ملدعي  أو  التلف،  يف  تنازعهام  يف  (القول) 
وحيلف إن اهتم وهذا إذا مل يظهر كذبه وإال غرم . 

أَوْ  هِ  سِ لِنَفْ اهُ  َ رتَ اشْ هُ  نَّ أَ ى  ادَّعَ وَ بُهُ  نَاسِ يُ لِكَ  ذَ نْ  مِ يْئًا  شَ  َ رتَ اشْ ا  إذَ الرشيكني  وألحد 
انَ  كَ ا  إذَ هِ  سِ لِنَفْ اهُ  َ رتَ اشْ هُ  نَّ أَ ى  ادَّعَ ملَِنْ  لُ  وْ الْقَ فَ  ، ةِ كَ ِ لِلرشَّ اهُ  َ رتَ اشْ هُ  نَّ أَ رُ  خَ اآلْ ى  ادَّعَ وَ يَالِهِ  لِعِ
ى  لُ ملَِنْ ادَّعَ وْ الْقَ انًا، فَ يَوَ ا، أَوْ حَ ارً قَ ا، أَوْ عَ وضً رُ انَ عُ ئِقٍ أَوْ كَ َ الَ ريْ انَ غَ )  الَ إنْ كَ ا بِهِ ئِقً (الَ

. ةِ كَ ِ هُ لِلرشَّ نَّ أَ
ا، ـ  فَ لَ لُ إنْ حَ َصْ هُ األْ َنَّ هِ، ألِ ِ ريْ يفِ غَ امَ فِيهِ وَ هِ عِ نَازُ نْدَ تَ ) عِ فِ عِي النِّصْ لُ (ملُِدَّ وْ ) الْقَ (وَ

: إنْ  مِ اسِ الَ ابْنُ الْقَ قَ . وَ بَ هَ لُ أَشْ وْ ا قَ ذَ ، هَ ىلَ النَّاكِلِ الِفِ عَ يُقْىض لِلْحَ ، وَ الَ ا إنْ نَكَ ذَ كَ وَ
 ِ ثَنيْ الثُّلُ عِي  دَّ مُ وَ الثُّلُثَ  فِ  النِّصْ عِي  دَّ مُ طَى  أُعْ  ، ِ ثَنيْ الثُّلُ رُ  خَ اآلْ وَ فَ  النِّصْ ا  َ مهُ دُ أَحَ ى  ادَّعَ

. امَ يْنَهُ سُ بَ دُ مَ السُّ سِّ قُ ، وَ فَ النِّصْ
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عنها،  هُ  رَ تَأخُّ مُ  لَ نعْ الَّ  قالتْ  وإنْ  ثه،  بكإرْ لبينَة  إِال  أحدمها  بيَد  فيام  اك  رتِ االشْ وَ
حسبا  وإالَّ  تَقاربا،  إِنْ  كعياهلام  عْر  السِ ْتَلفي  خمُ نِ  يْ بِبلدَ وإنْ  ام  هتُ وكسوَ ام  تُهُ قَ فَ نَ يِتْ  ألغْ وَ

ا هبا، وإن رشطا ..... دمهِ كانْفراد أحَ
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) ـ  هِ (إالَّ لِبَيِّنَةٍ سِ يه لِنَفْ عِ دَّ ونَ مُ ا) دُ َ مهِ دِ الٍ (بِيَدِ أَحَ ) يفِ مَ اكِ َ رتِ شْ عِي (االِ لُ ملُِدَّ وْ ) الْقَ (وَ
نْ  ) عَ هُ رَ أَخُّ مُ تَ لَ عْ الَتْ الَ نَ إِنْ قَ ، بَلْ (وَ ةِ كَ ِ نْ الرشَّ رٌ عَ تَأَخِّ هُ مُ نَّ أَ إرثه) وَ دُ لِلْحائِزِ (بِكَ هَ تَشْ
، إالَّ  امَ يْنَهُ وَ بَ هُ ا فَ يْهَ لَ هُ عَ مَ دُّ قَ مُ تَ لَ عْ : نَ الَتْ إِنْ قَ ، فَ هِ سِ اهُ لِنَفْ عَ ي ادَّ ائِزِ الَّذِ ونُ لِلْحَ يَكُ ةِ فَ كَ ِ الرشَّ

ا. نْهَ هِ عَ اجِ رَ دَ بِإِخْ هَ أَنْ تَشْ
 (١) وضِ النَّضُ نْدَ  عِ بَانِ  ْسِ حيُ الَ  فَ  ( امَ ُ هتُ وَ كِسْ (وَ  ، امَ هِ سِ فُ أَنْ ىلَ  عَ  ( امَ تُهُ قَ فَ نَ يَتْ  أُلْغِ (وَ
  ( رِ عْ السِّ يْ  ْتَلِفَ (خمُ رُ  خَ اآلْ بِهِ  ي  الَّذِ  ِ ريْ غَ دٍ  بِبَلَ امَ  نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لُّ  كُ انَ  كَ  ( إِنْ (وَ  ، ةِ ضَ اوَ املُْفَ أَوْ 
انَتْ  ا يفِ املَْالِ بِأَنْ كَ يَ اوَ تَسَ أَنْ يَ ، وَ ةِ قَ ا يفِ النَّفَ بَ ارَ تَقَ ا أَوْ يَ يَ اوَ تَسَ طِ أَنْ يَ ْ يَّنَّا بِرشَ ا بَ فً تِالَ لَوْ اخْ وَ

. الِهِ رِ مَ دْ ىلَ قَ دٍ عَ احِ لُّ وَ كُ ا فَ يَ اوَ تَسَ ْ يَ إِنْ ملَ ، فَ فِ ىلَ النِّصْ ةُ عَ كَ ِ الرشَّ
. ةً قَ فَ نَ يَاالً وَ ا) عِ بَ ارَ قَ امَ إنْ تَ يَاهلِِ ىلَ (عِ ، عَ ةُ وَ الْكِسْ ، وَ ةُ قَ امَ تلْغَى النَّفَ كَ

. هُ ُصُّ ثِريِ بِامَ خيَ ىلَ ذِي الْكَ لِيلِ عَ عَ ذُو الْقَ جَ رَ دٍ وَ احِ لّ وَ هُ كُ قَ فَ ا أَنْ بَا) مَ سَ ا (حَ بَ ارَ تَقَ وإذا مل يَ
. ْسبُ هُ حيُ إِنَّ يَالِ فَ هِ أَوْ الْعِ سِ فْ ىلَ نَ ةِ عَ قَ ا) بِالنَّفَ َ مهِ دِ ادِ أَحَ رَ فِ انْ (كَ

. بُ فِيهِ نَظَرٌ ْسَ هِ الَ حيُ سِ فْ ىلَ نَ ةِ عَ قَ دَ بِالنَّفَ رَ فَ نْ انْ نْ أَنَّ مَ ا قِيلَ مِ مَ وَ
رشكة العِنانـ ٢

. بِهِ احِ نَانِ صَ ذَ بِعِ دٍ أَخَ احِ لَّ وَ أنَّ كُ ، كَ ةِ ابَّ (٢) الدَّ نَانِ نْ عِ وذٌ مِ أْخُ : مَ لغةً

(١) النضوض : حتول العرض إىل نقد .
(٢) العِنان : جلام الدابة .
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ا. » فَوكالَهٌ أيْضً رت يل ولَكَ ، و«اشْ اد فعنــانٌ ستبـدَ نفْي االْ
 ْ نِّي» إِن ملَ ، وجازَ و«انقد عَ نِ ها» فكالرهْ ها إِال أنْ يقولَ له: «واحبسْ بْسُ ليْس لَهُ حَ فَ

 ..... « ها عنكَ : «وأنا أبيعُ يقلْ
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هُ  فُ ُّ قَّفُ تَرصَ تَوَ دٍ يَ احِ لُّ وَ ؛ بَلْ كُ فِ ُّ ) بِالتَّرصَ ادِ تِبْدَ سْ يَ االِ فْ ا (نَ طَ رتَ ا: أن يشَ واصطالحً
. رِ خَ نِ اآلْ ىلَ إذْ عَ

. فَ فِيهِ َّ ا تَرصَ اعَ مَ نَ إنْ ضَ مِ ضَ هُ وَ دُّ لِلثَّاينِ رَ نٍ فَ ا بِالَ إذْ َ مهُ دُ فَ أَحَ َّ إِنْ تَرصَ فَ
ةٍ  هَ نْ جِ ةً مِ قَ طْلَ ونُ مُ تَكُ ـ  وَ ةٌ يحَ حِ لْ صَ هَ طْ فَ قَ ا فَ َ مهِ دِ نْ أَحَ ادِ مِ تِبْدَ سْ يَ االِ فْ طَ نَ َ رتَ فإِنْ اشْ

. مْ هُ هُ بَعْضُ رَ تَظْهَ اسْ ، وَ دَ رَ ا وَ ىلَ مَ ا عَ ُ فِيهَ تَرصَ قْ ةَ يُ كَ ِ َنَّ الرشَّ ةً؟ ألِ دَ اسِ ةٍ ـ أَوْ فَ هَ ونَ جِ دُ
طْ  قَ فَ  ( الَةٌ كَ يَ (وَ هِ فَ يْنَنَا  بَ نُ  الثَّمَ وَ لَك)  وَ ا (يلِ  ذَ كَ  ( ِ رتَ : (اشْ رَ خَ آلِ انٌ  إنْسَ الَ  قَ لَوْ   ( (وَ

. ةً كَ ِ اةِ رشَ َ رتَ ةِ املُْشْ عَ لْ اتِ السِّ بَةِ لِذَ َا بِالنِّسْ امَ أَهنَّ اءِ كَ َ يلِّ الرشِّ بَةِ لِتَوَ بِالنِّسْ
لَهُ  يْسَ  لَ (فَ ا  لِبَائِعِهَ نْهُ  عَ اهُ  أَدَّ ي  الَّذِ نِ  بِالثَّمَ بُهُ  لَ طَ لَهُ  انَ  كَ اءِ  َ الرشِّ يفِ  كِيالً  وَ انَ  كَ ا  إِذَ وَ

. لْ قُ ْ يَ نِّي، أَوْ ملَ دْ عَ قُ انْ : وَ الَ لَهُ اءٌ قَ وَ نِ سَ هُ يفِ نَظِريِ الثَّمَ نْدَ ا) عِ هَ بْسُ حَ
. نَ تَّى أُوفِيَك الثَّمَ ك حَ نْدَ ا) عِ هَ بِسْ احْ لَك (وَ ا يلِ وَ هَ ِ رتَ ) اشْ قُولَ لَهُ (إالَّ أَنْ يَ

يْثُ  تٍ حَ وْ لَسٍ أَوْ مَ ا يفِ فَ َ قَّ هبِ ونَ أَحَ يَكُ نَ وَ وفِيَهُ الثَّمَ تَّى يُ ا حَ هَ بْسُ هُ حَ لَ ) فَ نِ هْ الرَّ كَ (فَ
نَ الرهن. امَ َا ضَ هنُ امَ يْهِ ضَ لَ عَ ا وَ هَ بَسَ حَ

، إذْ ـ  وفِ رُ نْ املَْعْ هُ مِ َنَّ نِ ألِ نْ الثَّمَ نِي مِ ُصُّ ا خيَ نِّي) مَ دْ عَ قُ انْ لَك (وَ ِ يلِ وَ رتَ ) اشْ ازَ جَ (وَ
. اءِ َ نْهُ يفِ الرشِّ الَةٌ عَ كَ وَ لَفٌ لَهُ وَ وَ سَ هُ

هُ ـ  َنَّ نِعَ ألِ إِالَّ مُ نْك، وَ ا عَ هَ يْعَ ىلَّ بَ نْك) أَيْ أَتَوَ ا عَ هَ ا أَبِيعُ أَنَ : وَ لْ قُ ْ يَ ازِ (إنْ ملَ وَ َلُّ اجلَْ حمَ وَ
لُ  عْ انَ لَهُ جُ هُ كَ الَّ إِنْ تَوَ ىلَّ الْبَيْعَ فَ تَوَ الَ يَ امَ وَ يْنَهُ ةُ بَ عَ لْ انَتْ السِّ عَ كَ قَ إِنْ وَ ا. فَ عً فْ رَّ نَ لَفٌ جَ سَ

. ثْلِهِ مِ
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ر  ، وأخذ كلٌّ بقدْ مَ د أو تالزَ ربة املشرتي وجازتْ بالعْمل، إِن احتَّ » إِال خلْ «انقد عنكَ وَ
.....، ن وإِنْ بمكاننيْ عمله، وحصل التَّعاوُ
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ي)  ِ رتَ املُْشْ ةِ  َ ربْ خلِِ (إالَّ  وف،  رُ عْ مَ هُ  َنَّ ألِ نْك)؛  عَ دُ  قُ (أَنْ ا  أَنَ  ( (وَ لَك  وَ يلِ   ِ رتَ اشْ  : ازَ جَ وَ
. ةٍ عَ نْفَ لَفِ بِمَ نْ السَّ ُوزُ ملَِا فِيهِ مِ الَ جيَ اءِ فَ َ بِالرشِّ

النوع الثاين: رشكة العمل
مِ  دِّ يفِ املُْتَقَ رِ ْتَ التَّعْ لِ حتَ اخِ ةِ الدَّ كَ ِ يْ الرشَّ عَ نْ نَوْ عِ الثَّاينِ مِ ىلَ النَّوْ مُ عَ لَّ تَكَ لَ يَ تَقَ مَّ انْ ثُ

: الَ قَ فَ
 ، ةِ يَاطَ ِ اخلْ لِ كَ مَ بَبِ الْعَ ، بِسَ لِ اصِ يفِ املَْالِ احلَْ ةُ يف (العمل) وْ كَ ِ ) الرشَّ تْ ازَ حكمها: (جَ

. ةِ ارَ التِّجَ ، وَ ةِ يَاكَ ِ احلْ وَ
U]‚ žöÂÖ̌å̌

انَ ١ـ  امَ بِأَنْ كَ هُ لُ مَ ) عَ مَ زَ ، (أَوْ تَالَ ارٍ نَجَّ ، وَ يَّاطٍ خَ ، الَ كَ ِ يَّاطَنيْ خَ لُ كَ مَ ) الْعَ دَ َ (إنْ احتَّ
ا  َ مهُ دُ ، أَوْ أَحَ بِّكُ لَهُ الثَّاينِ يُسَ وغُ وَ ا يَصُ َ مهُ دُ ، أَوْ أَحَ ورُ دُ ، أَوْ يَ نِريُ الثَّاينِ يُ ، وَ جُ نْسِ ا يَ َ مهُ دُ أَحَ
دِ  أَحَ قُّفُ  تَوَ  : مِ زُ بِالتَّالَ ادُ  املُْرَ فَ ؛  فُ َدِّ جيُ وَ يْهِ  لَ عَ كُ  سِ مْ يُ الثَّاينِ  وَ لُؤِ  ؤْ اللُّ لِطَلَبِ  غُوصُ  يَ

. رِ خَ ىلَ اآلْ ِ عَ لَنيْ مَ الْعَ
ُّ ـ ٢ يَرضُ الَ  وَ  . لِكَ ذَ ىلَ  عَ الَ  دَخَ أَيْ   ( لِهِ مَ عَ رِ  دْ بْحِ (بِقَ الرِّ نْ  مِ امَ  نْهُ مِ  ( لٌّ كُ ذَ  إن (أَخَ

ا يفِ  بَ ارَ قَ ي إنْ تَ اوِ طُ التَّسَ ْ ُّ رشَ الَ يَرضُ ، وَ تَ اوُ ا التَّفَ طَ َ تْ إنْ رشَ دَ فَسَ . وَ دِ قْ دَ الْعَ عْ عُ بَ ُّ التَّربَ
يبًا. رِ أْيتِ قَ امَ يَ لِ كَ مَ الْعَ

ا ـ ٣ ىلَ مَ امَ عَ نْهُ لٍّ مِ دُ كُ ولُ يَ ُ يْثُ جتَ ) بِحَ ِ انَنيْ كَ إِنْ بِمَ امَ (وَ يْنَهُ ) بَ نُ اوُ لَ التَّعَ صَ إن (حَ
. بِهِ احِ ا بِيَدِ صَ امَ مَ نْهُ لٌّ مِ ذُ كُ أْخُ ِ يَ انُوتَنيْ ِ يفِ حَ يَّاطَنيْ خَ ، كَ بِهِ احِ بِيَدِ صَ
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واءِ، واغتُفر التُفاوت الْيَسري،  رتكــا يف الدَّ رتكا يف اآللة بملْك أو إِجارة كطبيبَنيْ اشْ واشْ
م كُال ما قبله صاحبُهُ وإن افْرتقا وألغى مرض كاليومني وغيبتهام.   ولزَ
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(١).ـ ٤ بَّانِ الْقَ ةِ وَ قَ ِطْرَ املْ ومِ وَ دُ الْقُ أْسِ وَ الْفَ ؛ كَ لُ مَ ا الْعَ َ ) الَّتِي هبِ لَةِ ا يفِ اآلْ كَ َ رتَ إنْ (اشْ
ا يملك  َ مهُ دُ انَ أَحَ ا، أَوْ كَ َ مهِ ِ ريْ نْ غَ امَ مِ ) هلَُ ةٍ ارَ لْكٍ أَوْ إجَ ا (بِمِ ، إمَّ لِكَ ِ ذَ ريْ غَ الِ وَ ِنْوَ املْ وَ
ا  أَمَّ . وَ زْ ُ ْ جيَ رِ ملَ خَ ونَ اآلْ ا دُ َ مهِ دِ نْ أَحَ لَةُ مِ انَتْ اآلْ إِنْ كَ ا، فَ هَ فَ نْهُ نِصْ بُهُ مِ احِ رَ صَ تَأْجَ اسْ لَة وَ اآلْ
آلَةِ  فَ  نِصْ  َ رتَ اشْ أَوْ  امَ  نْهُ مِ لٌّ  كُ   رَ أَكْ إِنْ  فَ رِ  خَ اآلْ آلَةَ  ي  اوِ تُسَ آلَةً  امَ  نْهُ مِ لٌّ  كُ جَ  رَ أَخْ لَوْ 
ءٌ  ْ يشَ لْ  ْصُ حيَ  ْ ملَ إِنْ  وَ ا،  فِيهَ اكُ  َ رتِ شْ االِ يْهِ  لَ عَ قَ  دَ صَ هُ  َنَّ ألِ ؛  ازَ جَ رِ  خَ اآلْ آلَةِ  فِ  بِنِصْ بِهِ  احِ صَ
الَ  قَ لَكِنْ   . ةِ نَ وَّ املُْدَ رُ  اهِ ظَ الثَّاينِ  وَ  . نُونٍ حْ لِسَ لُ  َوَّ األْ  : نِ الَ وْ قَ املَْنْعِ  وَ ازِ  وَ اجلَْ فِي  فَ لِكَ  ذَ نْ  مِ

 ( اءِ وَ ا يفِ الدَّ كَ َ رتَ ِ اشْ طَبِيبَنيْ : (كَ لِهِ وْ لِ بِقَ مَ ةِ يفِ الْعَ كَ ِ ثَّلَ لِلرشَّ مَ . وَ ىضَ عَ مَ قَ : إنْ وَ يَاضٌ عِ
;U;‡\Åd¯\;Ï—Öå;È…;Öi∆Á;]Ÿ

لِ ـ  مَ نِ عَ وْ كَ ؛ كَ ةِ يَّ وِ امَ بِالسَّ يْنَهُ بْحِ بَ نِ الرِّ وْ عَ كَ لِ مَ مَ ) يفِ الْعَ ريُ تُ الْيَسِ اوُ رَ التَّفَ تُفِ اغْ (وَ
ثَرَ  ا أَكْ َ مهِ دِ لُ أَحَ مَ انَ عَ ، أَوْ كَ لِيالً نْهُ قَ ثَرَ مِ رِ أَكْ خَ لُ اآلْ مَ عَ لِيالً وَ فِ قَ نْ النِّصْ لَّ مِ ا أَقَ َ مهِ دِ أَحَ

. ِ ثَنيْ الثُّلُ ىلَ الثُّلُثِ وَ امَ عَ سِّ قُ لِيالً وَ ِ قَ ثَنيْ نْ الثُّلُ لَّ مِ رِ أَقَ خَ لُ اآلْ مَ عَ ، وَ لِيالً نْ الثُّلُثِ قَ مِ
بُهُ بِالَ  احِ هُ صَ بِلَ ا قَ نُ مَ امَ هُ ضَ مَ لَزِ ) وَ بُهُ احِ هُ صَ بِلَ ا قَ لِ (مَ مَ اءِ الْعَ كَ َ نْ رشُ مَ كُال) مِ لَزِ (وَ
إِنْ  (وَ ا  عً مَ نَاهُ  مِ ضَ ا  َ مهِ دِ أَحَ نْ  عَ ءٌ  ْ يشَ اعَ  ضَ تَى  مَ فَ  ، دِ احِ الْوَ لِ  جُ الرَّ كَ ا  ارَ صَ ُامَ  َهنَّ ألِ ؛  نِهِ إذْ
ورِ  ضُ هُ يفِ حُ بِلَ ا قَ ا إذَ ذَ هَ . وَ ِامَ هنِ امَ وَ يفِ ضَ هُ عِ فَ تِامَ جْ الَ االِ ا حَ َ مهُ دُ ، أَوْ أَحَ هُ بِالَ امَ قَ ا) فَ قَ َ رتَ افْ
هِ  ضِ رَ يْبَتِهِ أَوْ مَ هُ يفِ غَ بِلَ إِنْ قَ يبِ فَ رِ هِ الْقَ ضِ رَ الَ مَ ) أَوْ حَ ِ نيْ مَ الْيَوْ يبَةِ (كَ رِ يْبَتِهِ الْقَ بِهِ أَوْ غَ احِ صَ

. يُّ مِ الَهُ اللَّخْ امَ قَ هُ كَ عَ لُ مَ مَ الَ الْعَ هُ وَ نُ امَ بَهُ ضَ احِ مُ صَ زَ لْ هُ الَ يَ إِنَّ يلِنيَ فَ الطَّوِ

(١) آلة توزن هبا األشياء الثقيلة وهي أنواع.



X ١١٦الصف الثاين الثانو

Ï÷Òà^

ما الضامن؟ وما أقسامه؟ ومن الذي يلزمه الضامن؟: ١س
ما ضامن الوجه؟ ومتى يبدأ فيه الضامن؟: ٢س
ما ضامن الطلب؟ وما صيغته؟: ٣س
ما الرشكة؟ وما أركاهنا؟ وما رشوط صحتها؟ وعىل من يكون الضامن إذا  : ٤س

أتلف أحد املالني؟
؟: ٥س ما أقسام الرشكة إمجاالً
عرف رشكة املفاوضة مبينًا ما الذي جيوز ألحد املتفاوضني وما ال جيوز؟: ٦س

ما رشكة العنان؟ وما حكمها؟ وما هي رشوط جواز الرشكة يف العمل؟ س٧: 
* * *
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CÎÑ]¡¸\;GÏ¬ÁÄÊ’\GÏ’]—Ê’\;GÏ¡Ñ\á∏\D;z’;ÏË⁄Ë÷¬i’\;Ã\Å·¯\
املزارعة،  يف (أحكام  املضمنة  الفقهية  املوضوعات  دراسة  بعد  الطالب  من  يتوقع 

الوكالة، الوديعة، اإلعارة) أن:
يستنبط حكم املزارعة، الوكالة والوديعة واإلعارة من النصوص الرشعية.ـ ١
يوضح أركان املزارعة ورشوط كل ركن.ـ ٢
يوضح أركان الوكالة ورشوط كل ركن.ـ ٣
يوضح أركان الوديعة ورشوط كل ركن.ـ ٤
يوضح أركان اإلعارة ورشوط كل ركن.ـ ٥
حيدد مبطالت املزارعة والوكالة والوديعة واإلعارة.ـ ٦
يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ ٧
يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ ٨
يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ ٩
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]‚̨ ŽŸ]“̨ łt˛̂Ą̂; ŽÏ¡̨Ñ̨\ą́ ł̌∏\; Ž∫; fi◊ łë…̨
املزارعة: الرشكة يف الزرع، ولزمت بالبذر ونحوه فلكل فسخها قبله،.....
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]‚̨ ŽŸ]“̨ łt˛̂Ą̂; ŽÏ¡̨Ñ̨\ą́ ł̌∏\; Ž∫; fi◊ łë…̨;
U]‚ÁÖ¬h

. ثِ رْ ةُ يفِ احلَْ كَ ِ : الرشَّ الُ قَ يُ ) وَ عِ رْ ةُ يفِ الزَّ كَ ِ : الرشَّ ةُ عَ ارَ (املُْزَ
. هِ وِ نَحْ رِ وَ بْلَ الْبَذْ مٍ قَ زِ ُ الَ ريْ ا غَ هَ دُ قْ عَ وَ

U]‚ŸÂá’;jÕÂ

 ( هِ وِ نَحْ رِ وَ تلزم (بِالْبَذْ
َّا  ، ممِ ضِ َرْ ةِ بِاألْ يعَ رِ عُ الزَّ ضْ رِ وَ ثْلُ الْبَذْ مِ ، وَ ضِ لِيَنْبُتَ َرْ ىلَ األْ بِّ عَ اءُ احلَْ : إلْقَ رُ الْبَذْ وَ
لْبَ  وِ قَ ادُ بِالنَّحْ لَيْسَ املُْرَ »، وَ هِ وِ ـ «نَحْ ادُ بـِ وَ املُْرَ ا هُ ذَ هَ بِ وَ الْقَصَ لِ وَ الْبَصَ ، كَ بِّهِ رَ حلَِ الَ بَذْ
انَ لَهُ  لَوْ كَ رِ وَ بْلَ الْبَذْ لِ قَ مَ مُ بِالْعَ زَ لْ َا الَ تَ حَ أَهنَّ اجِ وا أَنَّ الرَّ حُ َّ ُمْ رصَ إِهنَّ ا؛ فَ ثِهَ رْ حَ ضِ وَ َرْ األْ

. الٌ بَ
ضِ  َرْ هِ بِاألْ وِ نَحْ تْلِ وَ عَ الشَّ ضْ مُّ وَ عُ ا يَ ىلَ مَ رَ عَ لَقَ الْبَذْ هُ تعاىل ـ أَطْ هُ اللَّ َ محِ يْخُ ـ رَ الشَّ وَ

. بِّ وصَ احلَْ صُ الَ خُ
 . املَْالِ ةِ  كَ ِ كَرشَ دِ  قْ بِالْعَ مُ  زَ لْ تَ َا  إهنَّ  : قِيلَ وَ  ، ومَ اللُّزُ بُ  يُوجِ ضِ  َرْ األْ لْبَ  قَ إنَّ   : قِيلَ وَ

. اهُ نَ رْ كَ ا ذَ حُ مَ اجِ الرَّ وَ
لُ  النَّقْ رَ الْبَعْضُ فَ وْ بَذَ لَ ؛ فَ رِ بْلَ الْبَذْ ا) قَ هَ خُ اءِ (فَسْ كَ َ ، أَوْ الرشُّ ِ نيْ يكَ ِ نْ الرشَّ ) مِ لٍّ لِكُ (فَ
 . يَ قِ خُ فِيامَ بَ سْ لٍّ الْفَ لِكُ ر وَ دُ فِيامَ بَذَ قْ مَ الْعَ رَ الْبَعْضُ لَزِ هُ إنْ بَذَ نَّ ةِ أَ نَ وَّ مِ يفِ املُْدَ اسِ نْ ابْنِ الْقَ عَ

ثُرَ ر أَوْ كَ ا بَذَ لَّ مَ : قَ هُ رُ اهِ ظَ وَ
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لِام من كِراء األرض بممنوع ـ بأن ال يقابلها بذر ـ  ت إن سَ وصحَّ
رج، ..... ودخال عىل أن الربح بنسبة املُخْ
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ا. اقً فَ تْ اتِّ ازَ ةِ جَ يعَ رِ الزَّ لَةِ وَ اآلْ لِ وَ مَ الْعَ ضِ وَ َرْ ا يفِ األْ يَ اوَ ُامَ إنْ تسَ مْ أَهنَّ لَ اعْ وَ
اءِ  كِرَ ىلَ  عَ ا  هلَِ تِامَ شْ الِ ا  اقً فَ اتِّ تْ  دَ فَسَ ضِ  َرْ بِاألْ رُ  خَ اآلْ وَ رِ  بِالْبَذْ ا  َ مهُ دُ أَحَ تَصَّ  اخْ إِنْ  وَ

. حِ اجِ يَانُ الرَّ يَأْيتِ بَ سَ ْتَلَفٌ فِيهِ وَ ِ خمُ نيْ هَ جْ نِ الْوَ يْ ذَ ا هَ دَ ا عَ مَ ا. وَ نْهَ جُ مِ ْرُ ضِ بِامَ خيَ َرْ األْ
UÏl˜l;]‚iuê;ºÂÖå

ا  هَ اؤُ ْنُوعٍ كِرَ رٍ ممَ ) أَيْ بِأَجْ نُوعٍ مْ ضِ بِمَ َرْ اءِ األْ نْ كِرَ انِ (مِ يكَ ِ ) أَيْ الرشَّ لِامَ ا: (إنْ سَ هلَُ أَوَّ
، إالَّ  تَّانٍ كَ طْنٍ وَ قُ امٍ كَ عَ ُ طَ ريْ لَوْ غَ نْبُتُهُ وَ ا تَ مَ ، وَ لٍ عَسَ ضُ كَ َرْ نْبُتْهُ األْ ْ تَ لَوْ ملَ امُ وَ وَ الطَّعَ هُ ؛ وَ بِهِ
يفِ  ا وَ امٌّ فِيهَ وَ عَ ةَ بَلْ هُ عَ ارَ ُصُّ املُْزَ طُ الَ خيَ ْ ا الرشَّ ذَ انَ هَ ملََّا كَ . وَ ةِ ارَ جَ ِ أْيتِ يفِ اإلْ امَ يَ بَ كَ شَ اخلَْ
َا،  هبِّ ِ رَ ريْ نْ غَ ا مِ ) كُال أَوْ بَعْضً رٌ ا بَذْ هَ ابِلَ قَ : (بِأَنْ الَ يُ لِهِ وْ ا بِقَ َ اصٍّ هبِ ءٍ خَ ْ هُ بِيشَ َ ا فَرسَّ هَ ِ ريْ غَ

 . يَأْيتِ امَ سَ تْ كَ دَ رِ فَسَ خَ ضُ لِآلْ َرْ األْ ا، وَ َ مهِ دِ نْ أَحَ رُ مِ ونَ الْبَذْ أَنْ يَكُ رٌ كَ ا بَذْ هَ لَ ابَ وْ قَ لَ فَ
UÈŽ›]Ćm’\Ą̂

ضِ  َرْ اءُ األْ ونَ كِرَ أَنْ يَكُ ؛ كَ امَ نْهُ لٌّ مِ هُ كُ جَ رَ ا أَخْ بَةِ مَ امَ بِنِسْ يْنَهُ ) بَ بْحَ ىلَ أَنَّ الرِّ الَ عَ إن (دَخَ
 ، ةٌ فَ نَاصَ بْحَ مُ ىلَ أَنَّ الرِّ الَ عَ دَخَ ، وَ ةً ائَ رِ مِ  الْبَذْ وَ هِ سِ ِ ريْ رٍ أَوْ غَ قَ نْ بَ لِ مِ مَ اءُ الْعَ كِرَ ، وَ ةً ائَ مِ
أَنَّ  ىلَ  عَ الَ  دَخَ وَ ةً  ائَ مِ ي  اوِ يُسَ ا  مَ رُ  خَ اآلْ جَ  رَ أَخْ وَ  ، نيَ ْسِ مخَ ي  اوِ يُسَ ا  مَ ا  َ مهُ دُ أَحَ جَ  رَ أَخْ أَوْ 
يفِ  الَ  دَخَ إِنْ  فَ ا،  ذَ كَ هَ وَ  ، الثُّلُثَ نيَ  سِ مْ اخلَْ بِ  احِ لِصَ وَ  ِ ثَنيْ الثُّلُ بْحِ  الرِّ نْ  مِ ةِ  ِائَ املْ بِ  احِ لِصَ

. تْ دَ ةِ فَسَ فَ ىلَ املُْنَاصَ يفِ الثَّاينِ عَ ، وَ ِ ثَنيْ الثُّلُ ىلَ الثُّلُثِ وَ لِ عَ َوَّ األْ
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يف  تساويا  كأن  وشعري،  كقمح  ال  نوعا  البذران  ومتاثل  اللزوم،  بعد  التربع  وجاز   
اجلميع، أو قابل البذر أو األرض أو مها عمل
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أي   ( ومِ زُ اللُ دَ  عْ (بَ بْحٍ  رِ أَوْ   ، لٍ مَ عَ نْ  مِ ةِ  ادَ يَ بِالزِّ رِ  خَ لِآلْ ا  َ مهِ دِ أَحَ نْ  مِ  ( عَ ُّ التَّربَ ازَ  جَ (وَ
. يحِ حِ دِ الصَّ قْ دَ الْعَ عْ رِ بَ ةِ بِالْبَذْ كَ ِ لزوم  الرشَّ

UňŽ’]Ćm’\Ą̂

 ، امَ يْنَهُ بَ ضُ  َرْ األْ انَتْ  كَ لَوْ  امَ  كَ ا؛  َ مهِ نْدِ عِ نْ  مِ اهُ  جَ رَ وأَخْ امَ  نْهُ مِ  ( انِ رَ (الْبَذْ َاثَلَ  متَ إن 
 ، ، أَوْ فُولٍ عِريٍ ، أَوْ شَ حٍ مْ قَ ا) كَ عً امَ (نَوْ لِهِ َاثُ نْ متَ دَّ مِ الَ بُ رِ فَ هُ يفِ الْبَذْ نَابَ امَ مَ نْهُ لٌّ مِ جَ كُ رَ أَخْ وَ
لٌّ  جَ كُ ْرِ ثُلِ أَنْ خيُ نْ التَّامَ مِ . وَ رِ خَ نْ اآلْ عِريٍ أَوْ فُولٍ مِ شَ ا وَ َ مهِ دِ نْ أَحَ ) مِ حٍ مْ قَ ا (كَ فَ تَلَ الَ إنْ اخْ
دَبَّ  إِرْ ، وَ ةٍ هَ ىلَ جِ عُ عَ رَ زْ دَبَّ فُولٍ يُ ا إرْ عً ا مَ جَ ْرِ ا؛ بِأَنْ خيُ حً مْ هُ قَ نَابَ مَ ثَالً وَ هُ فُوالً مَ نَابَ امَ مَ نْهُ مِ
هُ  جَ رَ ا أَخْ َ مَ ريْ رِ غَ نْ الْبَذْ ا مِ َ مهُ دُ جَ أَحَ رَ إِنْ أَخْ . فَ يحٌ حِ هُ صَ إِنَّ  فَ رَ ةٍ أُخْ هَ عُ يفِ جِ رَ زْ حٍ يُ مْ قَ

، اءِ يَ رِ َكْ انِ يفِ األْ عَ اجَ َ يَرتَ ، وَ هُ رُ بَتَهُ بَذْ نْ ا أَ لٍّ مَ لِكُ ، وَ تْ دَ رُ فَسَ خَ اآلْ
UÏ¡Ñ\á⁄÷’;ÏuËuë’\;ÑÊë÷’;Ï÷mŸ^

: الَ قَ ائِلَ فَ سَ ةِ مَ سَ مْ وطَ ـ بِخَ ُ ىفَ الرشُّ تَوْ ثَّلَ الشيخ ـ ملَِا اسْ مَّ مَ ثُ
، ١ـ  امَ يْنَهُ ضُ بَ َرْ ونَ األْ ) بِأَنْ تَكُ يعِ مِ ثَرَ (يفِ اجلَْ انُوا أَكْ ا إنْ كَ وْ اوَ ا) أَوْ تَسَ يَ اوَ أَنْ تَسَ (كَ

فَ  الَ َّا الَ خِ هِ ممِ ذِ هَ ا. فَ َ مهِ دِ نْ أَحَ ، أَوْ مِ امَ نْهُ لْكٍ مِ اءٍ، أَوْ مِ لِكَ بِكِرَ ذَ لَةُ كَ اآلْ ، وَ امَ يْنَهُ لُ بَ مَ الْعَ وَ
. مَ دَّ قَ امَ تَ ا كَ هَ ازِ وَ يفِ جَ

.٢ـ  امَ يْنَهُ ضُ بَ َرْ األْ ، وَ رِ خَ نْ اآلْ لٌ مِ مَ ا عَ َ مهِ دِ نْ أَحَ ) مِ رَ ابَلَ الْبَذْ (أَوْ قَ
.٣ـ  امَ يْنَهُ رُ بَ الْبَذْ ، وَ رِ خَ نْ اآلْ لٌ مِ مَ ا عَ َ مهِ دِ نْ أَحَ ) مِ ضَ َرْ ابَلَ (األْ ) قَ (أَوْ
.ـ ٤ رِ خَ نْ اآلْ لُ مِ مَ ا والعَ َ مهِ دِ نْ أَحَ ا مِ عً ضَ مَ َرْ األْ رَ وَ ابَلَ الْبَذْ أَوْ قَ
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أو ألحدمها اجلميع إال عمل اليد فقط، إن عقدا بلفظ الرشكة ال اإلجارةـ  أو أطلقا 
ـ فتفسد، كإلغاء أرض هلا بال وتساويا يف غريها،  .....
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ا. رٌ فِيهَ ضَ بَذْ َرْ ابِلْ األْ قَ ْ يُ هُ ملَ َنَّ ُوىلَ ألِ األْ ا كَ ةٌ أَيْضً ائِزَ ةُ جَ ثَ هِ الثَّالَ ذِ هَ فَ
 ، لٌّ جَ كُ رَ ا أَخْ بِ مَ سَ ىلَ حَ امَ عَ يْنَهُ بْحَ بَ ىلَ أَنَّ الرِّ الَ عَ خُ دْ وطِ بِأَنْ يَ ُ يَّةِ الرشُّ قِ نْ بَ دَّ مِ الَ بُ وَ
 . امَ يْنَهُ رُ بَ انَ الْبَذْ كَ لٌ وَ مَ ضَ عَ َرْ ابَلَ األْ ا قَ ا إذَ يَ مَ هِ ؛ وَ أَلَةِ الثَّالِثَةِ انِ يفِ املَْسْ رَ ثَلَ الْبَذْ تَامَ أَنْ يَ وَ

 . رٌ تَفِ غْ ا مُ هَ ومِ دَ لُزُ عْ بْحٍ بَ لٍ أَوْ رِ مَ ةِ عَ ادَ يَ عَ بِزِ ُّ مَ أَنَّ التَّربَ دَّ قَ تَ وَ
هِ ٥ـ  ِ ريْ غَ وَ  ، انٍ يَوَ حَ نْ  مِ لَةُ  اآلْ وَ  ، رُ الْبَذْ وَ  ، ضُ َرْ األْ  ( يعُ مِ اجلَْ ا  َ مهِ دِ َحَ (ألِ انَ  كَ  ( (أَوْ

ىلَ  ائِدٍ عَ طٍ زَ ْ ةٌ بِرشَ ائِزَ يَ جَ هِ ، وَ سٍ رْ دَ دٍ وَ صْ حَ يَةٍ وَ نْقِ تَ ثٍ وَ رْ نْ حَ ) مِ طْ قَ لَ الْيَدِ فَ مَ (إالَّ عَ
هِ ـ  ِ ريْ سِ أَوْ غَ مُ نْ اخلُْ ا مِ ءً زْ لِ جُ امِ عَ ىلَ أَنَّ لِلْ ) عَ ةِ كَ ِ ظِ الرشَّ فْ ا بِلَ دَ قَ مَ وهو:  (إنْ عَ دَّ قَ ا تَ مَ

سِ ـ امَ أَلَةُ اخلُْ سْ ى: مَ مَّ تُسَ وَ
UÏ¡Ñ\á⁄’\;Ì…; žÎÅà]…;ÑÊë’;Ï÷mŸ^

.ـ  ةٌ دَ اسِ يَ فَ هِ ولٍ وَ ْهُ رٍ جمَ ةٌ بِأَجْ ارَ َا إجَ َهنَّ ) ؛ ألِ ةِ ارَ جَ ِ ظِ (اإلْ فْ إنْ عقدا بِلَ
قِ ـ  طْالَ ِ اإلْ لِ  مْ حلَِ ا  أَيْضً  ( دُ سُ تَفْ ةٍ (فَ ارَ إجَ الَ  وَ ةٍ  كَ ِ رشَ ظِ  فْ بِلَ ا  يِّدَ قَ يُ  ْ ملَ أَيْ  ا)  قَ لَ إن (أَطْ

ا. هَ ازَ أَجَ ةِ فَ كَ ِ ىلَ الرشَّ نُونَ عَ حْ هُ سَ لَ َ محَ ، وَ مِ اسِ نْدَ ابْنِ الْقَ ةِ عِ ارَ جَ ِ ىلَ اإلْ عَ
؛ ـ  آلَةٍ وَ لٍ  مَ عَ وَ رٍ  بَذْ نْ  مِ ا)  هَ ِ ريْ غَ يفِ  ا  يَ اوَ تَسَ (وَ ا  َ مهِ دِ أَحَ نْ  مِ  ( الٌ بَ ا  هلََ ضٍ  أَرْ اءُ  (إِلْغَ

. ضِ َرْ اءِ األْ عَ إلْغَ ي مَ اوِ مِ التَّسَ دَ دُ لِعَ سُ تَفْ فَ
ازَ  ا جَ الَ هلََ ضُ الَ بَ َرْ انَتْ األْ إِنْ كَ . فَ تِ اوُ مِ التَّفَ دَ ازَ لِعَ ا جَ ائِهَ فَ كِرَ ا نِصْ َ هبِّ عَ لِرَ فَ إِنْ دَ فَ

. مِ دَ الْعَ الَ لَهُ كَ ا الَ بَ َنَّ مَ ةِ ألِ نَ وَّ امَ يفِ املُْدَ كَ
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ا فبينهام، وترادا غريه،  أو ألحدمها أرض ولو رخيصة وعمل، ثم إن فسدت وعمال معً
وإال فللعامل إن كان له.
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، ـ  رُ الْبَذْ رِ  خَ اآلْ نْ  مِ وَ  ( لٌ مَ عَ ا (وَ هلََ الَ  بَ الَ   ( ةً يصَ خِ رَ لَوْ  وَ ضٌ  أَرْ ا  َ مهِ دِ َحَ كان (ألِ إن 
يَ  اوِ ا التَّسَ إِنَّ فِيهَ ةِ فَ ابِقَ ةِ السَّ نَ وَّ أَلَةِ املُْدَ سْ فِ مَ الَ رٍ بِخِ ضِ بِبَذْ َرْ نْ األْ ءٍ مِ زْ ةِ جُ لَ ابَ ةٌ ملُِقَ دَ اسِ فَ فَ

. مِ دَ الْعَ ةُ كَ يصَ خِ ضُ الرَّ َرْ األْ ، فَ يعِ مِ يفِ اجلَْ
، بِبَعْضِ  ضِ َرْ ابَلَ بَعْضَ األْ دْ قَ قَ  فَ رَ نْ أُخْ رُ مِ الْبَذْ ، وَ ةٍ هَ نْ جِ لُ مِ مَ الْعَ ضُ وَ َرْ ألن األْ

. ةً يصَ خِ إِنْ رَ رِ وَ الْبَذْ
;UÏ¡Ñ\á⁄’\;Ä]â…;Ì÷¡;fhÖiÁ;]Ÿ

ةِ، ـ  ارَ جَ ِ بِاإلْ ظَا  فَّ لَ تَ لَوْ  امَ  كَ ؛  انِعٍ مَ ودِ  جُ وُ أَوْ  طٍ  ْ رشَ دِ  قْ لِفَ ةُ  عَ ارَ املُْزَ  ( تْ دَ فَسَ إنْ  مَّ  (ثُ
دَ بِهِ  رِ نْفَ ، أَوْ يَ امَ نْهُ لُ مِ مَ عَ الْعَ قَ ا أَنْ يَ إِمَّ ا؛ فَ هَ دَ ِ بَعْ تَنيْ اللَّ ، أَوْ كَ سِ امَ أَلَةِ اخلُْ سْ ا يفِ مَ قَ لَ أَوْ أَطْ

ا. َ مهُ دُ أَحَ
) ـ  امَ بَيْنَهُ (فَ ضُ  َرْ األْ رِ  خِ لِآلْ وَ ا،  َ مهِ دِ َحَ ألِ رُ  الْبَذْ انَ  كَ وَ ا)  عً مَ الَ  مِ عَ (وَ امَ  نْهُ مِ عَ  قَ وَ إِنْ  فَ

بِ  احِ صَ ىلَ  عَ وَ  ، بِهِ احِ صَ ضِ  اءِ أَرْ كِرَ فُ  نِصْ رِ  بِ الْبَذْ احِ صَ ىلَ  عَ فَ  ( هُ َ ريْ غَ ا  ادَّ رَ تَ عُ (وَ رْ الزَّ
. عِ رْ ةِ الزَّ كِيلَ فُ مَ رِ نِصْ بِّ الْبَذْ ضِ لِرَ َرْ األْ

رُ ـ  ا الْبَذْ إِمَّ ضُ وَ َرْ ا األْ لِهِ إمَّ مَ عَ عَ لَهُ مَ ، وَ لِ مَ ا بِالْعَ َ مهُ دُ دَ أَحَ رَ فَ ا بَلْ انْ عً الَ مَ مَ عْ ) يَ إِالَّ (وَ
لِهِ  مَ عَ عَ ) مَ انَ لَهُ هُ (إنْ كَ دَ حْ عُ وَ رْ ) الزَّ لِ امِ عَ لِلْ ةٌ ـ (فَ دَ اسِ يَ فَ هِ الٍ فَ لِّ حَ ىلَ كُ عَ ـ وَ
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أرض أو بذر، أو بعض كل، وعليه مثل البذر أو األجرة.
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ا  َ مهُ أَوْ  رُ  الْبَذْ أَوْ  امَ  يْنَهُ بَ ضُ  َرْ األْ انَتْ  كَ بِأَنْ   ، امَ نْهُ مِ  ( لٍّ كُ بَعْضُ  أَوْ   ، رٌ بَذْ أَوْ   ، ضٌ (أَرْ

. تُ اوُ ادِ التَّفَ سَ ةُ الْفَ لَّ عِ ا. وَ َ مهِ دِ نْ أَحَ لٍّ مِ لُ يفِ كُ مَ الْعَ وَ
لِهِ ـ  مَ عَ عَ انَ لَهُ مَ ا كَ ) إذَ رِ ثْلُ الْبَذْ عِ (مِ رْ يعِ الزَّ مِ كِمَ لَهُ بِجَ ي حُ لُ الَّذِ امِ (و) عىل الْعَ

جَ  رَ أَخْ امَ وَ يْنَهُ ضُ بَ َرْ انَتْ األْ امَ لَوْ كَ ؛ كَ ضِ َرْ بِهِ أَوْ بَعْضُ األْ احِ نْ صَ رُ مِ انَ الْبَذْ كَ ، وَ ضُ َرْ األْ
رِ  ثْلُ الْبَذْ يْهِ مِ لَ عَ ، وَ لِ امِ عَ عُ لِلْ رْ الزَّ ضِ فَ َرْ رِ بَعْضَ األْ ابَلَ بَعْضُ الْبَذْ دْ قَ قَ رَ فَ بُهُ الْبَذْ احِ صَ

. بِهِ احِ لِصَ
، ـ  رٌ بَذْ لِهِ  مَ عَ عَ  مَ لَهُ  انَ  كَ إنْ  رُ  خَ اآلْ بِهِ  دِ  رِ املُْنْفَ رِ  الْبَقَ أَوْ   ، ضِ َرْ األْ ةُ  رَ أُجْ يْهِ  لَ عَ  ( (أَوْ

. بِهِ احِ رِ لِصَ عَ الْبَقَ ضُ أَوْ مَ َرْ انَتْ األْ كَ وَ
ا ـ  َ مهِ دِ أَحَ ىلَ  عَ لُ  مَ الْعَ وَ امَ  يْنَهُ بَ رِ  الْبَذْ وَ ضِ  َرْ األْ نْ  مِ لٌّ  كُ انَ  كَ لَوْ  امَ  كَ عُ  مْ اجلَْ وجيُوزُ 

. هِ رِ ثْلُ بَذْ مِ هِ وَ ضِ ةُ أَرْ رَ بِهِ أُجْ احِ يْهِ لِصَ لَ عَ ، وَ لِ امِ عَ عُ لِلْ رْ الزَّ ، فَ تِ اوُ ةٌ لِلتَّفَ دَ اسِ فَ فَ
* * *
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Ï÷Òà^

س١: ما املزارعة؟ ومتى جتوز؟ ومتى متنع؟ وبم تلزم؟ وما رشوط صحتها؟
س٢: ما حكم املزارعة إذا كان البذر يف مقابل األرض؟ أو البذر يف مقابل العمل؟ 

   وضح ذلك ؟
س٣: هل يلزم خلط البذرين أم ال؟ اذكر رأي الفقهاء يف ذلك ؟

س٤: ما احلكم إذا ألغيا األرض وتساويا يف غريها ؟
س٥: ملن يكون الزرع إذا فسدت املزارعة لفقد رشط من رشوطها؟

س٦: إذا انفرد كل واحد من الرشكاء بيشء واحد من األصول الثالثة األرض ـ 
   البذر ـ العمل فلمن يكون الزرع وضح ذلك؟

* * *
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]‚̨ ŽŸ]“̨ łt˛̂Ą̂; ŽÏ’̨]—̨Ę̂ł’\; Ž∫; fig]d̨

الوكالة نيابة يف حق غري مرشوطة بموته وال إمارة؛ كعقد: وفسخ، .....
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]‚̨ ŽŸ]“̨ łt˛̂Ą̂; ŽÏ’̨]—̨Ę̂ł’\; Ž∫; fig]d̨
U]‚ÁÖ¬h

 . يضُ وِ التَّفْ ، وَ نُ امَ الضَّ ، وَ الَةُ فَ الْكَ ،وَ ظُ فْ ِ : احلْ ةً يَ لُغَ هِ ا، وَ هَ ِ كَرسْ اوِ وَ تْحِ الْوَ : بِفَ الَةُ كَ الْوَ
. ته إلَيْهِ ضْ وَّ نٍ فَ الَ ي لِفُ رِ لَتْ أَمْ كَّ : وَ الُ قَ يُ

ا: نيابة ىف حق غري مرشوطة بموته وال إمارة. واصطالحً
U]‚̨›̌]—̨łÑ˛̂

 : قوله  من  تُعلم   ، ةٌ  يغَ صِ وَ  ، فِيهِ لٌ  كَّ وَ مُ وَ  ، كِيلٌ وَ وَ  ، لٌ كَّ وَ مُ أركان:  أربعة  للوكالة 
(نيابة) 

 ( ةٍ وطَ ُ رشْ مَ  ُ ريْ ا، (غَ هَ ِ ريْ غَ أَوْ  املَْالِيَّةِ  قُوقِ  احلُْ نْ  مِ  ( قٍّ حَ ا (يفِ  نَابً مُ وَ نِيبًا  مُ مُ  زِ تَلْ تَسْ وهى 
. يَّةُ صِ جَ بِهِ الْوَ رَ : خَ تِه) أي  النَّائِبُ وْ ةُ (بِمَ تِلْكَ النِّيَابَ

يًا يفِ بَعْضِ  اضِ ةُ الْقَايضِ قَ يًا، أَوْ نِيَابَ اضِ ا، أَوْ قَ ريً لْطَانِ أَمِ ةُ السُّ جَ بِهِ نِيَابَ رَ ) خَ ةَ ارَ الَ إمَ (وَ
ا. فً رْ الَةً عُ كَ ى وَ مَّ الَ تُسَ ؛ فَ لِهِ مَ عَ

U]‚Ë…;Ï’]—Ê’\;wëh;Èi’\;–ÊŒu÷’;Ï÷mŸ^

. ِ فِيهِ ريْ كِيلُ الْغَ وزُ تَوْ يَجُ لِكَ فَ ِ ذَ ريْ ةٍ، أَوْ غَ ارَ ، أَوْ اإلجَ ، أَوْ البَيْعٍ احِ قْد) النِّكَ (كعَ
، أو ويل سفيهٍ لنكاح أو  رِ بْلَ الْبَذْ ةٍ قَ عَ ارَ زَ دِ مُ قْ عَ ازَ كَ ا جَ ، إذَ رَ كَ َّا ذَ دٍ ممِ قْ ) لِعَ خٍ فَسْ (وَ

. بيعٍ
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ومعصية  وصالة،  يمني  يف  ال  وحج،  وإبراء،  وحوالة  وعقوبة،  اقتضاء،  أو  وأداء، 
كظهار
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. ) لَهُ اءً تضَ نِ أَوْ (اقَ يْ ) لِدَ اءً أَدَ ، (وَ لْعَ اخلُْ ، وَ الَةَ قَ ِ اإلْ ، وَ قَ لَ الطَّالَ مِ شَ وَ
كِيلُ ـ  وزُ التَّوْ يَجُ ودَ فَ دُ احلُْ يرَ وَ ازِ لَتْ التَّعَ مِ شَ لِكَ مثل األمري، وَ ) ملَِنْ لَهُ ذَ ةٍ وبَ قُ عُ (وَ
ا. فِيهَ

.ـ  ينٍ لَهُ دِ ىلَ مَ هُ عَ يمُ رِ ِيلُ غَ نْ حيُ لَ مَ كِّ وَ وزُ أَنْ يُ يَجُ ) فَ الَةٍ وَ حَ (وَ
.ـ  قٍّ نْ حَ ) مِ اءٍ رَ إِبْ (وَ
.ـ  نْهُ ُجُّ عَ نْ حيَ تَنِيبُ لَهُ مَ سْ نْ يَ ةِ أَوْ مَ يضَ رِ َ الْفَ ريْ نْهُ غَ ُجُّ عَ نْ حيَ لَ مَ كِّ وَ )  بِأَنْ يُ جٍّ حَ (وَ
.ـ  ةَ بَلُ النِّيَابَ قْ ا يَ لُّ مَ كُ ، وَ قٍّ بْضُ حَ قَ ،وَ قْفُ الْوَ ، وَ ةُ قَ دَ الصَّ ، وَ بَةُ ِ ا اهلْ ذَ كَ وَ

U„Ë…;◊Ë—Êi’\;wëÁ;ˆ;]Ÿ

حُّ  يَصِ الَ  فَ نيٍ  مِ يَ وَ  نَحْ نِيَّةِ  الْبَدَ لِ  امَ َعْ األْ نْ  مِ الوكالة  يقبل  ال  فيام  التوكيل  يصح  (ال) 
. نْهُ ْلِفُ عَ نْ حيَ كِيلُ مَ تَوْ

ةِ ـ  امَ مَ ِ هِ يفِ اإلْ ِ ريْ كِيلِ غَ فِ تَوْ الَ ، بِخِ الً فْ ا أَوْ نَ ضً رْ نْهُ فَ يلِّ عَ نْ يُصَ كِيلُ مَ حُّ تَوْ (و) ال يَصِ
. وزُ يَجُ نْهُ فَ ْطُبُ عَ مُّ فِيهِ النَّاسَ أَوْ خيَ ؤُ لٍّ يَ حَ بِمَ

الَ ـ  ، وَ تَهُ جَ وْ نْهُ زَ رُ عَ ظَاهَ نْ يَ لُ مَ كِّ وَ الَ يُ ) فَ ارٍ ظِهَ ؛ كَ يَةٍ عْصِ ) الَ يصح توكيل يفِ (مَ (وَ
. ءٌ ْ هُ يشَ مُ زَ لْ يَ

، أَوْ  قٍّ ِ حَ ريْ ا بِغَ سً فْ تُلَ نَ قْ ا، أَوْ يَ ْرً يَ لَهُ مخَ ِ رتَ هُ أَنْ يَشْ َ ريْ رَ غَ نْ أَمَ مَ ائِرُ املَْعَايصِ فَ ا سَ ذَ كَ وَ
 . رٌ الُ لَهُ أَمْ قَ يُ ، وَ ةٌ الُ لَهُ نِيَابَ قَ الَ يُ لِكَ فَ وَ ذَ نَحْ قَ وَ ِ ، أَوْ يَرسْ بَ غْصِ يَ
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بمجرد  ال  عرفا،  يدل  بام  اخلصم  برضا  إِالَّ  خصومة  يف  واحد  من  أكثر  جيوز  وال 
وكلتك، بل حتى يفوض أو يعني بنص أو قرينة، ..... 
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بْهُ يلِ  صِ : اغْ نٍ أوْ ي بِيَدِ فُالَ ايلِ الَّذِ قْ يلِ مَ ِ ارسْ ، كَ ُوزُ ا ال جيَ لْ يلِ مَ عَ : افْ هِ ِ ريْ الَ لِغَ نْ قَ مَ  وَ
. الَةً كَ وَ ةً وَ يَ نِيَابَ مِّ ا؛ سُ عً ْ تَلَ أَيبِ الثَّابِت رشَ نْ قَ تُلْ يلِ مَ : اُقْ ، أَوْ نْهُ مِ

. اءٍ ةٍ أَوْ قَضَ ارَ هُ يفِ إمَ َ ريْ ةٍ أناب غَ رَ الَةِ يفِ ذِي إمْ كَ نْ الْوَ ةُ عَ دُ النِّيَابَ رِ نْفَ تَ وَ
UÅt\Â;flŸ;Öm—^;◊Ë—Êh;€“t

ا  ضَ بِرِ إالَّ  اعِ  النِّزَ ةِ  ثْرَ كَ نْ  مِ فِيهِ  ملَِا   ( ةٍ ومَ صُ خُ يفِ  دٍ  احِ (وَ كِيلٍ  تَوْ  ( نْ مِ ثَرُ  أَكْ ُوزُ  جيَ (الَ 
مِ ملَِا فِيهِ  صْ اخلَْ كِيلِ وَ َ الْوَ ةٍ بَنيْ اوَ دَ ا إالَّ لِعَ قً طْلَ دُ مُ احِ ُوزُ الْوَ امَ جيَ ثَرُ كَ َكْ وزُ األْ يَجُ مِ فَ صْ اخلَْ

. ارِ َ ِرضْ نْ اإلْ مِ
ا)  الركن الرابع: الصيغة تكون (بام يدل عرفً

ةً  ادَ : أَوْ عَ مْ هُ الَ بَعْضُ ةٍ قَ ارَ ةٍ أَوْ إشَ كِتَابَ هُ كَ َ ريْ ظًا أَوْ غَ ونَ لَفْ نْ أَنْ يَكُ مُّ مِ ا أَعَ فً رْ الُّ عُ الدَّ وَ
هُ  إِنَّ فَ لِكَ  ذَ كَ تِهِ  وَ خْ ِ إلِ فَ  َّ تَرصَ أَوْ   ، اكِتَةٌ سَ املَِةٌ  عَ يَ  هِ وَ ا،  اهلَِ مَ يفِ  تِهِ  جَ وْ لِزَ جِ  وْ الزَّ فِ  ُّ تَرصَ كَ
بِّ  رَ نْ  مِ فِ  ِّ ترصَ لِلْمُ املَْنْعُ  ثْبُتَ  يَ تَّى  حَ لُهُ  وْ قَ لُ  وْ الْقَ وَ هُ  لُ فِعْ يضِ  يَمْ فَ كِيلِ  التَّوْ ىلَ  عَ ولٌ  ْمُ حمَ

املَْالِ
ونُ  تَكُ ، وَ يدُ فِ هُ الَ يُ إِنَّ ، فَ كِييلِ : أَنْتَ وَ لْتُك) أَوْ كَّ دِ وَ رَّ جَ كِيلِ (الَ بِمُ بُولِ الْوَ نْ قَ دَّ مِ الَ بُ وَ

. ةً الَةً بَاطِلَ كَ وَ
، أَوْ  ةً ضَ وَّ فَ الَةً مُ كَ لْتُك وَ كَّ لُ وَ كِّ قُولَ املُْوَ كِيلِ بِأَنْ يَ ) لِلْوَ ضَ وِّ فَ تَّى يُ : (بَلْ حَ الَ ا قَ لِذَ وَ

. لِكَ وِ ذَ نَحْ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ ي، أَوْ يفِ كُ ورِ ِيعِ أُمُ يفِ مجَ
، أَوْ ـ  اصٍّ اءٍ خلَِ َ ، أَوْ رشِ يْعٍ ، أَوْ بَ احٍ نِكَ اصٍّ كَ ءٍ خَ ْ ينَة) يفِ يشَ رِ ُ لَهُ بِنَصٍّ أَوْ قَ عَنيَّ (أَوْ يُ

. امٍّ عَ
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وله يف البيع طلب الثمن وقبضه ويف الرشاء قبض املبيع ورده بعيب إن مل يعينه موكله، 
ن وطولب بالثمن وباملُثْمَ

إال أنْ يرصح بالرباءة كبعثني فالن لتبيعه، بخالف ألشرتي له منك، وبالعهدة ما 
مل يعلم املشرتي، .....
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هُ  َنَّ ، ألِ نْهُ ) مِ هُ بْضُ قَ ي، (وَ ِ رتَ نْ املُْشْ ) مِ نِ لَبُ الثَّمَ ىلَ (الْبَيْعِ طَ كِيلِهِ عَ ) تَوْ كِيلِ (يفِ (و) للْوَ
. يْهِ لَ لَ عَ كِّ ي وُ ابِعِ الْبَيْعِ الَّذِ وَ نْ تَ مِ

.ـ  لِهِ كَّ لِيمهِ ملُِوَ تَسْ ، وَ ائِعِهِ نْ بَ ) مِ بْضُ املَْبِيعِ اءِ قَ َ ىلَ (الرشِّ كِيلِهِ عَ ) تَوْ ) لَهُ (يفِ (وَ
: ـ  الَ لَهُ يَّنَهُ بِأَنْ قَ إِنْ عَ ) فَ هُ لُ كِّ وَ يِّنْهُ مُ عَ ْ يُ رَ فِيهِ (إنْ ملَ هَ ) ظَ يْبٍ ه) أي املَْبِيعِ (بِعَ دُّ ) لَهُ (رَ (وَ

ا يفِ  ذَ هَ ا، وَ رَ فِيهَ هَ يْبٍ ظَ كِيلِ بِعَ دَّ لِلْوَ الَ رَ ، فَ نِيَّةَ الَ نٍ الْفُ ةَ فُالَ عَ لْ ، أَوْ سِ ةَ عَ لْ هِ السِّ ذِ ِ يلِ هَ رتَ اشْ
. َ لَهُ نيَّ لَوْ عَ دُّ وَ هُ الرَّ لَ إِالَّ فَ ض، وَ كِيلِ املُفوَّ ِ الْوَ ريْ غَ

لِهِ ـ  كِّ هُ ملُِوَ اعَ ي بَ ) الَّذِ نِ بِاملثَّمَ لِهِ (وَ كِّ ا ملُِوَ اهَ َ رتَ ةٍ اشْ عَ لْ ) لِسِ نِ كِيلُ (بِالثَّمَ ) الْوَ طُولِبَ (وَ
 . هِ يْعِ ىلَ بَ عَ

نِ لَك،  عَ الثَّمَ فْ ىلَّ دَ الَ أَتَوَ : وَ قُولَ ، بِأَنْ يَ لِكَ نْ ذَ ) مِ ةِ اءَ َ كِيلُ (بِالْربَ ) الْوَ حَ ِّ  (إالَّ أَنْ يُرصَ
. هُ لُ كِّ وَ نِ مُ نِ أَوْ املُْثَمَّ طَالَبُ بِالثَّمَ امَ يُ إِنَّ ، وَ طَالَبُ الَ يُ ، فَ نِ عَ املُْثَمَّ فْ ىلَّ دَ أَوْ الَ أَتَوَ

): ـ  فِ الَ ، (بِخِ نِ طَالَبُ بِالثَّمَ الَ يُ ، فَ هُ بَاعَ ا فَ ذَ ) كَ هُ نٌ لِتَبِيعَ ثَنِي فُالَ عَ أو إالَّ أَنْ يقول : (بَ
 ، هُ لَ سَ أَرْ هُ  بِأَنَّ لُ  سِ املُْرْ فَ  ِ عْرتَ يَ أَنْ  إالَّ   ، ولُ سُ الرَّ يُطَالَبُ  فَ ا  ذَ كَ نْك)  مِ لَهُ  يَ  ِ رتَ َشْ ثَنِي (ألِ عَ بَ
فِيامَ  وَ  ، هِ سِ لِنَفْ اءَ  َ الرشِّ نَدَ  أَسْ هِ  ذِ هَ يفِ  هُ  نَّ أَ ا:  هَ بْلَ قَ اَلَّتِي  وَ هِ  ذِ هَ  َ بَنيْ قُ  رْ الْفَ .وَ اءَ شَ امَ  ُ أَهيَّ يَتْبِعْ  لْ فَ
طُولِبَ  (و)   ، ولِ سُ الرَّ ىلَ  عَ الطَّلَبُ  انَ  كَ نِي،  لِتَبِيعَ  : الَ قَ لَوْ  ا  لِذَ وَ  . هِ ِ ريْ لِغَ هُ  نَدَ أَسْ ا  هَ بْلَ قَ

هُ  ي) بِأَنَّ ِ رتَ مْ املُْشْ لَ عْ ْ يَ ا ملَ اقِ (مَ قَ تِحْ ، أَوْ اسْ لِهِ كِّ هُ ملُِوَ اعَ يْبٍ فِيامَ بَ نْ عَ ) مِ ةِ دَ هْ كِيلُ (بِالْعُ الْوَ
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وخمالفة  خري  وإال  املثل  وثمن  والئق  البلد  نقد  فيتعني  املصلحة،  وفعل  املفوض  إال 
، أو سوق، أو زمان، أو باع بأقل مما سمى أو اشرت بأكثر، إال كدينارين  نيِّ مشرت عُ

يف أربعني، ..... 
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هُ  نَّ ي أَ ِ رتَ لِمَ املُْشْ لَوْ عَ يْهِ وَ لَ الطَّلَبُ عَ ) فَ ضَ وَّ ، (إالَّ املُْفَ لِ كِّ ىلَ املُْوَ الطَّلَبُ عَ إِالَّ فَ ، وَ كِيلٌ وَ
. كِيلٌ وَ
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ةُ ـ  لِحَ املُْصْ فِيهِ  ا  مَ لَ  عَ فْ يَ أَنْ  يْهِ  لَ عَ  ُ تَعَنيَّ يَ أَيْ  وبًا،  جُ وُ  ( ةَ لَحَ (املَْصْ كِيلُ  الْوَ  ( لَ عَ فَ (وَ
. ةٍ بٍ أَوْ فِضَّ هَ نْ ذَ ) مِ دِ دُ الْبَلَ قْ اءِ (نَ َ يْعٍ أَوْ رشِ كِيلِ املُْطْلَقِ يفِ بَ يْهِ يفِ التَّوْ لَ ) عَ ُ يَتَعَنيَّ لِهِ (فَ كِّ ملُِوَ

، ـ  لَ كِّ مْ املُْوَ زَ لْ ْ يَ ) ملَ إِالَّ ، وَ ِثْلِ نُ املْ ثَمَ لَ (وَ كِّ مْ املُْوَ زَ لْ ْ يَ إِالَّ ملَ ، وَ لِهِ كِّ وَ ) بِمُ ئِقٍ اءِ (الَ َ ) رشِ (وَ
مَ  الَ الَ كَ ، فَ َ النَّاسِ ابُنُ بِهِ بَنيْ عُ التَّغَ قَ ا يَ ريً يْئًا يَسِ ونَ شَ ، إالَّ أَنْ يَكُ دِّ الرَّ بُولِ وَ ) يفِ الْقَ َ ريِّ (وَ خُ

. لِ كِّ وَ لِلْمُ
U„̌÷̨ đ—Ę̂Ÿ̌; Ž◊Ë Ž—Ę̂ł’\;À’]|;‡b;€“u’\

ا  ذَ هَ يلِ   ِ رتَ اشْ  : لَهُ الَ  قَ بِأَنْ  املوكل،  له  عينه   (ً رتَ شْ (مُ يفِ  هُ  لَ كِّ وَ مُ كِيلِ  الْوَ  ( ةِ َالَفَ (خمُ
 ، َ نيَّ ) عُ وقٍ ةِ (سُ َالَفَ ) خمُ بًا، (أَوْ وْ َ ثَ رتَ اشْ ا فَ َارً ِ يلِ محِ رتَ : اشْ الَ لَهُ ، أَوْ قَ هُ َ ريْ َ غَ رتَ اشْ ءَ فَ ْ اليشَّ

. ٌ تَربَ عْ هُ مُ يصَ ْصِ َنَّ ختَ ؛ ألِ دِّ الرَّ بُولِ وَ َ الْقَ لُ بَنيْ كِّ ُ املُْوَ ريَّ يُخَ ، فَ َ نيَّ ) عُ انٍ مَ (أَوْ زَ
َ) ـ  رتَ اشْ (أَوْ   ، ُ ريَّ يُخَ فَ ا،  ريً يَسِ لَوْ  وَ لُ  كِّ املُْوَ لَهُ  ى)  مَّ سَ َّا  ممِ لَّ  (بِأَقَ كِيلُ  الْوَ  ( اعَ بَ (أَوْ 

اءِ  َ أْنَ الرشِّ َنَّ شَ ا ألِ ريً ، الَ يَسِ ُ ريَّ يُخَ ا، فَ ثِريً ِثْلِ كَ نِ املْ نْ ثَمَ ى لَهُ أَوْ مِ مَّ َّا سَ ) ممِ ثَرَ لِهِ (بِأَكْ كَّ ملُِوَ
ا  دِينَارً  ( بَعِنيَ (أَرْ يَةِ  مِ تَسْ  ( يفِ نِ  يْ ينَارَ دِ (كَ ةً  ادَ يَ زِ  ( (إالَّ  : لِهِ وْ ،بِقَ املَْطْلُوبِ ولِ  صُ حلُِ ةُ  ادَ يَ الزِّ

 . تِّنيَ ةٍ يفِ سِ ثَ ثَالَ ، وَ ينَ ِ دٍ يفِ عِرشْ احِ وَ ِ كَ فُ الْعُرشْ ةُ نِصْ ارَ الْيَسَ ؛ فَ يَارَ الَ خِ مُ وَ زَ يَلْ فَ
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ولزمه ما اشرت إن رده موكله
ه ولو سمى الثمن، وتوكيله، إالَّ أالَّ يليق به أو يكثر،..... ه وملحجورِ ورشاؤه لنفسِ
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كِيلَ ـ  ) الْوَ مَ ، (لَزِ يَارُ ِ لِ اخلْ كِّ وَ بَتَ لِلْمُ ثَ ، وَ رَ كَ َّا ذَ ءٍ ممِ ْ كِيلُ يفِ يشَ الَفَ الْوَ يْثُ خَ ) حَ (وَ
هُ  مَ الْبَائِعُ بِأَنَّ لَ عْ هِ إالَّ أَنْ يَ ائِعِ ىلَ بَ دُّ املَْبِيعِ عَ كِيلِ رَ لَيْسَ لِلْوَ ) وَ هُ لُ كِّ وَ هُ مُ دَّ َ (إنْ رَ رتَ ا اشْ مَ

. مَ دَّ قَ َّا تَ ءٍ ممِ ْ هُ بِيشَ لَ كِّ وَ الَفَ مُ دْ خَ كِيلٌ قَ وَ
. ا أَمْ الَ بَائِعِ أَيْضً يَارُ لِلْ ِ انَ اخلْ اءٌ كَ وَ سَ ، وَ يَارِ ِ امُ اخلْ ْضِ أَيَّ ْ متَ ملَ يَارُ وَ ِ ونَ لَهُ اخلْ أَوْ يَكُ
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، ـ  لِهِ كِّ وَ ةِ مُ ازَ ىلَ إجَ يُوقَفُ عَ ) وَ هِ سِ هُ لِنَفْ اؤُ َ ءٍ (رشِ ْ يْعِ يشَ ىلَ بَ لَ عَ كِّ كِيلٍ وُ نِعَ لِوَ ) مُ (وَ
. بَاتُ غَ يَ فِيهِ الرَّ نْتَهِ ، إالَّ أَنْ تَ ثَرَ بَةِ فِيهِ بِأَكْ غْ لِ الرَّ تِامَ حْ نَ الِ ى لَهُ الثَّمَ مَّ لَوْ سَ وَ

اءِ ـ  َ ثْلُ الرشِّ هُ مِ َنَّ ؛ ألِ يهٍ فِ غِريٍ أَوْ سَ نْ صَ ) مِ هِ ورِ جُ هِ (ملَِحْ يْعِ ىلَ بَ لَ عَ كِّ ا وُ هُ مَ اؤُ َ ) رشِ (وَ
. مَ دَّ قَ كِيلِ ملََا تَ ) لِلْوَ نَ ى الثَّمَ مَّ لَوْ سَ ، (وَ هِ سِ لِنَفْ

، ـ  تِهِ انَ بِأَمَ إالَّ  ضَ  رْ يَ  ْ ملَ لَ  كِّ املُْوَ َنَّ  ألِ  ، فِيهِ لَ  كِّ وُ ءٍ  ْ يشَ يفِ   ( هُ كِيلُ كِيلِ (تَوْ لِلْوَ نِعَ  مُ  ( (وَ
ىلَ  عَ لَ  كِّ وُ وَ  ، يْئَاتِ اهلَْ ي  ذَوِ نْ  مِ ونَ  يَكُ بِأَنْ  يْهِ  لَ عَ لَ  كِّ وُ ا  مَ يلِّ  تَوَ كِيلِ  بِالْوَ  ( لِيقَ يَ أَالَّ  (إالَّ 
الَ  يلِهِ  ْصِ حتَ ىلَ  عَ ينُهُ  عِ يُ نْ  مَ لُ  كِّ يُوَ فَ  ، يْهِ لَ عَ لَ  كِّ وُ ا  مَ  ( ثُرُ كْ يَ ، (أَوْ  هُ كِيلُ تَوْ وزُ  يَجُ فَ رٍ  قَ تَحْ سْ مُ
ىلَ  لَ عَ كِّ وَ نَعُ أَنْ يُ مْ الَ يُ ضُ فَ وَّ ا املُْفَ أَمَّ ض، وَ ِ املُفوَّ ريْ ا يفِ غَ ذَ هَ . وَ لِ َوَّ فِ األْ الَ الً بِخِ تِقْالَ اسْ

. ورِ هُ املَْشْ
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اءُ ملَِا  َ ، أَوْ الرشِّ لِيقُ بِهِ الْبَيْعُ ةٍ الَ يَ اهَ جَ كِيلُ ذا وَ انَ الْوَ ا كَ كِيلِ فِيامَ إذَ ازِ التَّوْ وَ َلُّ جَ حمَ وَ
. لِكَ ا بِذَ ورً هُ شْ كِيلُ مَ انَ الْوَ كَ لِكَ وَ لُ بِذَ كِّ لِمَ املُْوَ ، إنْ عَ لَ فِيهِ كِّ وُ
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فال ينعزل الثاين بعزل األول. أو يف بيعه بدين إن فاتت.
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مْ  لَ عْ ْ يَ ا ملَ ا إذَ أَمَّ . وَ مِ لْ مَ الْعِ دَ ى عَ قُ إنْ ادَّعَ دَّ الَ يُصَ لِكَ فَ هِ بِذَ لْمِ ىلَ عِ لُ عَ كِّ لُ املُْوَ ْمَ حيُ وَ
ىلَ  عَ لُ  كِّ املُْوَ لُ  ْمَ حيُ وَ لِ  لِلْامَ نٌ  امِ ضَ وَ  هُ وَ كِيلُ  التَّوْ لَهُ  يْسَ  لَ فَ بِهِ  كِيلُ  الْوَ رْ  تَهِ شْ يَ  ْ ملَ وَ لِكَ  بِذَ

. اهُ عَ مِ إنْ ادَّ لْ مِ الْعِ دَ عَ
الَ  ) وَ لِ َوَّ لِ األْ زْ كِيلُ (الثَّاينِ بِعَ ) الْوَ لُ زِ نْعَ الَ يَ لَ (فَ كَّ وَ كِيلُ فَ كِيلِ التَّوْ ازَ لِلْوَ يْثُ جَ حَ وَ
تِ  وْ امَ بِمَ نْهُ لٌّ مِ لُ كُ زِ نْعَ يَ كِيلِ وَ كِيلُ الْوَ لُ وَ زِ نْعَ الَ يَ هُ فَ كِيلَ يلُ وَ َصِ لَ األْ زَ ا عَ تِهِ أَيْ إذَ وْ بِمَ

. كِيلِهِ لُ وَ زْ كِيلِ عَ لِلْوَ ، وَ امَ نْهُ لٍّ مِ لُ كُ زْ لَهُ عَ ، وَ يلِ َصِ األْ
U◊—Ê⁄’\;„fiŸ;√fi⁄Á;]Ÿ

اءٌ  وَ سَ ا، وَ دً قْ هَ نَ يْعَ فُ بَ رْ انَ الْعُ ا، أَوْ كَ دً قْ هِ نَ يْعِ ىلَ بَ لْه عَ كَّ ا وَ يْعٍ مَ ) بَ ا املوكل (يفِ ضَ نِعَ رِ مُ وَ
وتُ بِهِ الْبَيْعُ  فُ ي بِامَ يَ ِ رتَ ةُ بِيَدِ املُْشْ عَ لْ ) السِّ اتَتْ نٍ إنْ فَ يْ هُ (بِدَ اعَ نَ أَمْ الَ إنْ بَ ى لَهُ الثَّمَ مَّ سَ
إنْ   ، لَهُ يْت  مَّ سَ ا  مَ هُ  مَ لَزِ نِ  يْ بِالدَّ ا  هَ بَاعَ وَ   تَعَدَّ ملََّا  هُ  َنَّ ألِ ؛  ىلَ أَعْ فَ وقٍ  سُ الَةِ  وَ حَ نْ  مِ دُ  اسِ الْفَ
بَ لَك  جَ ا وَ ت مَ خْ دْ فَسَ قَ لِهِ فَ عْ يت بِفِ ضِ ا رَ إِذَ ، فَ مِّ لَهُ ْ تُسَ ةُ إنْ ملَ يمَ الْقِ نًا، وَ يْت لَهُ ثَمَ مَّ سَ
ةُ  عَ لْ تْ السِّ ْ تَفُ إِنْ ملَ رٍ فَ خَّ ؤَ ةِ يفِ مُ مَّ ا يفِ الذِّ خُ مَ وَ فَسْ هُ ، وَ نَ هُ اآلْ لُ تَعَجَّ ءٍ الَ تَ ْ اال يفِ يشَ يْهِ حَ لَ عَ

. ةِ عَ لْ ذُ السِّ أَخْ دُّ الْبَيْعِ وَ ازَ رَ جَ يْعٍ ـ وَ اءِ بَ تِدَ ابْ هُ كَ َنَّ ا ـ ألِ ضَ ازَ الرِّ جَ
، ملَِا  مِّ ْ يُسَ ا ملَ ةِ فِيامَ إذَ يمَ نْ الْقِ ، أَوْ مِ يَ لَهُ مِّ َّا سُ ثَرَ ممِ ا بِأَكْ هَ اتَتْ إنْ بَاعَ ا فَ َلُّ املَْنْعِ فِيامَ إذَ حمَ وَ

ا. ضَ ازَ الرِّ لَّ جَ أَقَ ةِ فَ يمَ يَةِ أَوْ الْقِ مِ ثْلِ التَّسْ ا بِمِ هَ إِنْ بَاعَ ، فَ ثِريٍ لِيلٍ يفِ كَ خِ قَ نْ فَسْ فِيهِ مِ
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وبيع الدين فإن وىف ثمنه بالتسمية، أو القيمة  وضمن إن أقبض ومل يشهد، أو أنكر 
القبض فشهد عليه به، فشهدت له بينة بتلفه وصدق يف دعو التَّلف والدفع ولزمك 

غرم الثمن إىل أن يصل لربه ِإال أن تدفعه له أوال،  .....
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ا أَنْ ـ  ينَئِذٍ إمَّ حِ ي، وَ ِ رتَ ىلَ املُْشْ ي عَ ) الَّذِ نُ يْ ، (بِيعَ الدَّ ةِ عَ لْ اتِ السِّ وَ ا بِفَ ضَ نِعَ الرِّ ا مُ إذَ وَ
مِّ لَهُ  ْ يُسَ ا ملَ ) فِيامَ إذَ ةِ يمَ يَةِ أَوْ الْقِ مِ نَهُ بِالتَّسْ ىفَّ ثَمَ إِنْ وَ ةِ أَوْ الَ (فَ يمَ يَة،ِ أَوْ الْقِ مِ نَهُ بِالتَّسْ َ ثَمَ يفِّ وَ يُ

. لُ كِّ هُ املُْوَ ذَ أَخَ رٌ وَ اهِ رُ ظَ َمْ األْ ادَ فَ  أَوْ زَ اوَ يْئًا بِأَنْ سَ شَ
U◊Ë—Ê’\;‡]⁄î

ا،  بِيعً بَضَ مَ ، أَوْ أَقْ لِهِ كِّ وَ ىلَ مُ نًا عَ يْ ) دَ بَضَ ا (إنْ أَقْ ضً وَّ فَ لَوْ مُ كِيلُ وَ (وضمن) أي الْوَ
أَوْ  اتَ  مَ أَوْ   ، ابِضُ الْقَ هُ  رَ أَنْكَ يْثُ  حَ بَاضِ  قْ ِ اإلْ ىلَ  عَ  ( دْ هَ يُشْ  ْ ملَ ، (وَ يهِ ِ رتَ ملُِشْ هِ  يْعِ بَ ىلَ  عَ هُ  لَ كَّ وَ
ادِ أَوْ  هَ شْ ِ ةُ بِاإلْ ادَ تْ الْعَ رَ اءٌ جَ وَ سَ ا، وَ هَ دْ قْصِ ْ يَ إِنْ ملَ ، وَ يْهِ لَ يِّنَةٌ عَ مْ لَهُ بَ قُ ْ تَ ا، أَيْ ملَ عِيدً ابَ بَ غَ

بِ هَ ىلَ املَْذْ . عَ هِ مِ دَ بِعَ
أَيْ   : عُولِ فْ لِلْمَ بِالْبِنَاءِ   ( دَ هِ (فَشُ هِ  بْضِ قَ ىلَ  عَ هُ  لَ كَّ وَ ملَِا   ( بْضَ (الْقَ كِيلُ  الْوَ  ( رَ أَنْكَ (أَوْ 
الَ  وَ نُ  مَ يَضْ هُ  إِنَّ فَ  ، بُوضِ املَْقْ أي  ه)  فِ بِتَلَ يِّنَةٌ  بَ لَهُ  تْ  دَ هِ بَضَ (فَشَ قَ هُ  بِأَنَّ يِّنَةٌ  بَ  ( يْهِ لَ تْ (عَ امَ قَ

. بْضَ هِ الْقَ ارِ ا بِإِنْكَ هبَ ذَ هُ أَكْ َنَّ يطٍ ألِ رِ فْ يِّنَةٌ التَّلَفِ بِالَ تَ هُ بَ عُ نْفَ تَ
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  وَ عْ ) يفِ دَ ، (وَ نيٌ هُ أَمِ َنَّ ، ألِ يْهِ لَ لَ عَ كِّ ) ملَِا وُ  التَّلَفِ وَ عْ ينِهِ (يفِ دَ كِيلُ بِيَمِ ) الْوَ قُ (وصدُّ
لِهِ كَّ يْهِ ملُِوَ لَ لَ عَ كِّ ا وُ عِ مَ فْ نٍ أَوْ دَ ثَمَّ نٍ أَوْ مُ ) لِثَمَ عِ فْ (الدَّ

لَوْ  وَ  ( نَ الثَّمَ مَ  رِ لَك (غَ ا  اهَ َ رتَ اشْ فَ ةٍ  عَ لْ سِ اءِ  َ رشِ ىلَ  عَ لْته  كَّ وَ ا  إذَ لُ  كِّ املُْوَ َا  أَهيُّ ك)  مَ لَزِ (وَ
 ( هُ لَهُ عَ فَ ، (إالَّ أَنْ تَدْ ةِ عَ لْ نُ لبَائِعِ السِّ ) الثَّمَ لَ يطٍ (إىلَ أَنْ يَصِ رِ فْ هُ بِالَ تَ فَ لَ ى تَ ا إنْ ادَّعَ ارً رَ مِ
بْلَ  لِفَ قَ اءٌ تَ وَ ، سَ انِيَةً هُ ثَ عُ فْ لُ دَ كِّ مْ املُْوَ زَ لْ ْ يَ اعَ ملَ ا ضَ هُ إذَ إِنَّ اءِ، فَ َ بْلَ الرشِّ ) قَ الً كِيلِ (أَوَّ أي لِلْوَ
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وألحد الوكيلني االستبداد إال لرشط إن رتبا.
فإن باع كل فاألول وإن بعت وباع فكالوليني وإن جهل الزمن اشرتكا،.....

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

لُ  كِّ ا أَبَى املُْوَ ا بِهِ إذَ اهَ َ رتَ ي اشْ نِ الَّذِ كِيلَ بِالثَّمَ ةُ الْوَ عَ لْ مُ السِّ زَ لْ تَ ، وَ هُ دَ ةِ أَوْ بَعْ عَ لْ بْضِ السِّ قَ
أَوْ  نُ  الثَّمَ لِفَ  تَ وَ لَ  عَ فَ فَ يْنِهِ  بِعَ يَ  ِ رتَ يَشْ أَنْ  هُ  رَ أَمَ وَ يَّنًا  عَ مُ نُ  الثَّمَ نْ  كُ يَ  ْ ملَ ا  مَ انِيًا،  ثَ هِ  عِ فْ دَ نْ  مِ

. خُ الْبَيْعُ سِ يَنْفَ قَّ فَ تَحَ اسْ
U◊Ë—Ê’\;√Ÿ;◊Ëê¯\;ÃÖëhÂ;Ô˜—Ê’\;ÄÅ¬h

لُ  تِقْالَ سْ ) أَيْ االِ ادُ تِبْدَ سْ هِ (االِ عِ فْ الٍ أَوْ دَ بْضِ مَ اءٍ أَوْ قَ َ يْعٍ أَوْ رشِ ىلَ بَ ) عَ ِ كِيلَنيْ دِ الْوَ َحَ (ألِ
بِهِ  لَّقُ  تَعَ يَ وَ  ، ادَ تِبْدَ اسْ الَ  فَ هُ  مَ دَ عَ طَ  َ رشَ إِنْ  فَ ادِ،  تِبْدَ سْ االِ مِ  دَ بِعَ لِ  كِّ املُْوَ نْ  مِ  ( طٍ ْ لِرشَ (إالَّ 

. تَبَدَّ بِهِ ا اسْ لُ مَ كِّ مُ املُْوَ زَ لْ الَ يَ نُ وَ امَ الضَّ
ا  َ مهُ دُ لِمَ أَحَ اءٌ عَ وَ ، سَ رِ خَ دَ اآلْ عْ ا بَ َ مهُ دُ لَ أَحَ كَّ بَا) بِأَنْ وَ تِّ ادِ، (إنْ رُ تِبْدَ سْ ازُ االِ وَ َلُّ جَ حمَ وَ
امَ  هلَُ لَ  ْعَ جيَ أَنْ  إالَّ   ، دِ احِ الْوَ كَ ا  ارَ صَ ُامَ  َهنَّ ألِ  ، ادَ تِبْدَ اسْ الَ  فَ ا  عً مَ امَ  هُ لَ كَّ وَ إِنْ  فَ  ، الَ أَمْ  رِ  خَ بِاآلْ

 ، لِكَ ذَ
 ( لُ َوَّ األْ ا (فَ يْعِهَ ىلَ بَ الَ عَ كِّ ةَ الَّتِي وُ عَ لْ امَ السِّ نْهُ ) مِ لٌّ اعَ كُ إِنْ بَ ، (فَ ادُ تِبْدَ سْ امَ االِ انَ هلَُ ا كَ إِذَ وَ
 ((١) ِ لِيَّنيْ الْوَ كَ كِيلُك (فَ ) وَ اعَ بَ لُ (وَ كِّ َا املُْوَ إِنْ بِعْت) أَهيُّ . (وَ لِمَ هُ إنْ عَ يْعُ يضِ بَ ي يَمْ وَ الَّذِ هُ

لِ َوَّ نْ األْ مٍ بِبَيْعٍ مِ لْ هُ الثَّاينِ بِالَ عِ بِضْ قْ ْ يَ ا ملَ ، مَ لِمَ لِ إنْ عَ َوَّ يْعُ األْ ذُ بَ نْفُ يَ
. ةِ كَ ِ انِ الرشَّ كَ مْ ِ دٍ إلِ احِ نٍ وَ مَ اعَ يفِ زَ ا بَ ا إذَ ذَ كَ ا)  وَ كَ َ رتَ ن اشْ مَ لَ الزَّ هِ إِنْ جُ (وَ

(١) أي كاملرأة ذات الوليني يف النكاح ـ وهي مسألة ستأتيك يف أحكام النكاح العام القادم 
إن شاء اهللا تعاىل
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ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة، والقول لك إن خالفته يف اإلذن بال يمني، أو يف 
صفته إن حلفت، وإال حلف  إال أن يشرتي بالثمن وادعى أن املُشرت هو املأمور به 

وأشبه وحلف وإال حلفت .....
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كِيلِ  ه) أي الْوَ لَمِ بْضَ سَ ءٍ (قَ ْ لِمَ لَك يفِ يشَ ىلَ أَنْ يُسْ لْته عَ كَّ لُ ـ إنْ وَ كِّ َا املُْوَ لك)  أهيُّ (وَ
دٍ  اهِ بِشَ لَوْ  وَ لَك  مَ  لَ السَّ أَنَّ  بِبَيِّنَةٍ  بَتَ  ثَ إنْ  لَك  هِ  عِ فْ بِدَ أ  َ ربْ يَ وَ إلَيْهِ  مِ  لَ املُْسْ ىلَ  عَ ا  ً ربْ جَ (لَك) 
بِهِ  ذِ لِ كَ تِامَ حْ مَ لَك، الِ لَ كِيلُ بِأَنَّ السَّ رَّ الْوَ لَوْ أَقَ عُ لَك، وَ فْ هُ الدَّ مْ زَ لْ ْ يَ ثْبُتْ ملَ ْ يَ إِنْ ملَ ، فَ نيٍ يَمِ وَ

. لِكَ تَىضَ ذَ رٍ اقْ َمْ ألِ
U◊—Ê⁄÷’;ÿÊŒ’\;‡Ê“Á;ÌiŸ

يكون (القول) للموكل إذا ترصف الوكيل ىف مال املوكل:
لِكَ (بِالَ ـ  ذَ يفِ  لَهُ   ( نِ ذْ ِ اإلْ املوكل (يفِ  وخالفه  لِكَ  ذَ يفِ  نَ  ذْ ِ اإلْ ى  ادَّعَ وَ هِ  ِ ريْ غَ أَوْ  بِبَيْعٍ 

. ضِ وَّ ِ املُْفَ ريْ رٌ يفِ غَ اهِ ا ظَ ذَ هَ نِ وَ ذْ ِ مُ اإلْ دَ لَ عَ َصْ َنَّ األْ ) عليه ألِ نيٍ مِ يَ
(أو) وافق املوكل ىف اإلذن، وخالف الوكيل (يف صفته) بأن قال املوكل: أَذِنْتُك ـ 

، يْعِهِ : يفِ بَ كِيلُ الَ الْوَ قَ ، وَ نِهِ هْ يفِ رَ
 ( إِالَّ (وَ املوكّل،  فيحلف  لُولِهِ  حُ أَوْ  نِ  الثَّمَ نْسِ  جِ يفِ  ا  الَفَ َ ختَ وَ الْبَيْعِ  ىلَ  عَ ا  قَ ادَ تَصَ أَوْ 

. لُ لَهُ وْ انَ الْقَ كَ كِيلُ وَ ) الْوَ لَفَ حيلف، (حَ
يَ  ِ رتَ يَشْ (وَ ةً  عَ لْ سِ بِهِ  لَك  يَ  ِ رتَ لِيَشْ نًا  ثَمَ لَهُ  عَ  فَ تَدْ  ( أَنْ (إالَّ   : لَهُ وْ قَ لِكَ  ذَ نْ  مِ تَثْنَى  اسْ وَ
(أَنَّ  كِيلُ  الْوَ ى)  ادَّعَ (وَ ثَالً  مَ ا  بَعِريً بِهِ  ي  ِ رتَ لِتَشْ تُك  رْ أَمَ لْت:  قُ وَ ته  الَفْ خَ وَ ثوبًا،   ( نِ بِالثَّمَ
لُ  وْ الْقَ )  فَ لَفَ حَ اهُ (وَ وَ عْ ) يفِ دَ بَهَ أَشْ ورُ بِهِ وَ وَ املَْأْمُ ِثَالِ (هُ نِ كالثوب يفِ املْ َ) بِالثَّمَ رتَ املُْشْ
مَ  رِ غَ لُ لَك وَ وْ انَ الْقَ كَ لَفْت) وَ ْلِفْ (حَ ْ حيَ ملَ بَهَ وَ اهُ أَوْ أَشْ وَ عْ بِهْ يفِ دَ شْ ْ يُ )  بِأَنْ ملَ ، (وَ إالَّ لَهُ

. لُ لَهُ وْ انَ الْقَ لْتَ كَ إِنْ نَكَ ، فَ نَ لَك الثَّمَ
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وانعزل بموت موكله أو بعزله إن علم.
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كِيلُ  الْوَ  ( لِمَ عَ ،وإنْ  لِهِ زْ بِعَ أَوْ   ، لِهِ كِّ وَ مُ تِ  وْ (بِمَ ال  أو  ا  ضً وَّ فَ مُ كِيلُ  الْوَ (وانعزل) 
نًا. امِ انَ ضَ إِالَّ كَ ، وَ كِرَ مِ بِامَ ذُ لْ دَ الْعِ عْ فُ بَ ُّ يْسَ لَهُ التَّرصَ لَ ، فَ لِ زْ ، أَوْ الْعَ تِ بِاملَْوْ

. بِ هَ ىلَ املَْذْ اضٍ عَ وَ مَ هُ مِ فَ لْ بْلَ الْعِ فَ فِيهِ قَ َّ ا تَرصَ مَ وَ
، لَ فِيهِ كِّ ا وُ مِ مَ ضِ بِتَامَ وَّ ُ املُْفَ ريْ لُ غَ زِ نْعَ ا يَ ذَ كَ وَ

   . مُ لَ هُ تعاىل أَعْ اَللَّ وَ
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Ï÷Òà^

قبول : ١س يشرتط  وهل  تكون؟  وفيم  أركاهنا؟  وما  ا؟  ورشعً لغة  الوكالة  ما 
الوكالة أم ال؟ وهل يطالب الوكيل بالثمن أو املثمن؟

هل جيوز للوكيل يف البيع طلب الثمن وقبضه أم ال ؟ وهل جيوز له يف الرشاء : ٢س
قبض املبيع ورده بعيب أم ال؟ وضح ما تقول.

ما احلكم إذا خالف الوكيل ما وكل فيه؟ وهل يلزم ذلك موكله أم ال؟: ٣س
ما حكم من وكل لبيع شىء فاشرتاه لنفسه؟: ٤س
ما حكم ترصف وكيل الوكيل؟ ومتى يعزل؟: ٥س
يوكل : ٦س أن  للوكيل  جيوز  ومتى  وكيله؟  وكيل  أو  وكيله  عزل  لألصيل  هل 

غريه؟
ملن تكون الزيادة يف الثمن إذا باع الوكيل بأزيد من الثمن أو القيمة؟ وملاذا؟: ٧س
عىل من يقع الضامن إذا أنكر القابض استالم الثمن أو السلعة؟: ٨س
وأَنكر : ٩س الثمن  دفع  ادعى  أو  به؟  وكل  ما  تلف  الوكيل  ادعى  إذا  احلكم  ما 

البائع؟
إذا وكل وكيلني فهل يميض ترصف أحدمها دون اآلخر أم ال؟: ١٠س
إذا وكل غريه يف بيع، ثم باع بنفسه فأهيام يميض بيعه؟ وملن القول إذا اختلف : ١١س

املوكل ووكيله فيام أذن له فيه؟
متى يعزل الوكيل؟: ١٢س
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Ï¬ÁÄÊ’\;g]zd

منُ بتفريط رشيد، ال صبي وسفيه، وإنِ أذن  لٌ عىل حفظه، تُضْ كَّ وَ الوديعة: مال مُ
هُ فتضمن بسقوط يشء عليها منه ال إنْ انكرست يف نقْل مثلها املحتاج إليه،  .... أهلُ
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. ولَةٍ عُ فْ نَى مَ عْ ةٌ بِمَ يلَ عِ فَ ، وَ كِ ْ نَى: الرتَّ عْ اوِ بِمَ تْحِ الْوَ عِ بِفَ دْ نْ الْوَ ةٌ مِ وذَ أْخُ لغة: مَ
الٌ موكل عىل حفظه. ا: مَ واصطالحً

هُ  بُّ لَ رَ كَّ ) أَيْ وَ لٌ كَّ وَ ا، (مُ فً رْ ةً عُ دِيعَ ى وَ مَّ الَ يُسَ هُ فَ َ ريْ تَهُ غَ جَ وْ هُ أَوْ زَ لَدَ ظَ وَ فَ تَحْ نْ اسْ مَ فَ
. الَةُ كَ الْوَ اضُ وَ رَ جَ الْقِ رَ ، فَخَ ظِهِ فْ دِ حِ َرَّ ) أيْ جمُ ظِهِ فْ ىلَ حِ هُ (عَ َ ريْ غَ

U‰ÖË≈Â;ªÁÖi’]d;]‚›]⁄î

ـ و(تضمن بتفريط رشيد ال)  بتفريط (صبي و) ال (سفيه) ؛ لعدم صحة وكالتهم، 
ا منهم فهو املفرط يف ماله. فمن استودع واحدً

ـ (وإن أذن أهله) أي الصبي أو السفيه فال ضامن إال فيام صون به ماله وهو ميلء.
طَأَ  اخلَْ َنَّ  ألِ طَأً؛  خَ لَوْ  وَ املُْودَع  دِ  يَ نْ  مِ ا)  يْهَ لَ عَ ءٍ  ْ يشَ قُوطِ  (بِسُ ةُ  دِيعَ الْوَ  ( نُ مَ (فتُضْ ـ 
تَاج  املُْحْ ا  ثْلِهَ مِ لِ  قْ نَ نْهُ (يفِ  مِ ةُ  دِيعَ الْوَ  ( تْ َ رسَ انْكَ نُ (إنْ  مَ يَضْ  ( ، (الَ الِ وَ َمْ األْ يفِ  دِ  مْ الْعَ كَ
 ِ ريْ غَ لَ  قْ نَ ا  هَ لَ قَ نَ وَ تْ  تَاجَ احْ أَوْ  ا،  هَ لَ نَقَ فَ لِ  النَّقْ إىلَ  تَجْ  ْ حتَ  ْ ملَ ا  إِذَ فَ  . رَ آخَ إىلَ  ان  كَ مَ نْ  مِ  ( إلَيْهِ

. طٍ رِ فْ هُ لَيْسَ فِيهِ بِمُ نَّ  النَّاسُ أَ ا يَرَ ا: مَ ثْلِهَ لُ مِ قْ نَ . وَ تْ َ رسَ نَ إنْ انْكَ مِ ا ضَ ثْلِهَ مِ
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هُ  بعْضُ تلف  إن  مَّ  ثُ الرفق  أو  لإلحراز  بدنانري  دراهم  أو  بمثله،  ح  كقمْ إال  وبخلطها 
ام، إال أنْ يتـميَّز، وبانتفاعه هبا.. فبينكُ

أو سفره إنْ وجد أمينًا، .....
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، (إالَّ ـ  لِطَتْ فِيهِ امَّ خُ ا عَ هَ ْيِيزُ رَ متَ ذَّ عَ ا تَ ا إذَ هَ ِ ةِ بِغَريْ دِيعَ لْطِها) أي: الْوَ نُ (بِخَ مَ ) تُضْ (وَ
. ةً فَ صِ ا وَ عً ) نَوْ ثْلِهِ بُوبِ (بِمِ ائِرِ احلُْ نْ سَ فُولٍ مِ ) وَ حٍ مْ قَ كَ

عٌ  اجِ ) رَ قِ فْ ازِ أَوْ الرِّ رَ ِحْ ا (لِإلْ لَطَهَ ا خَ نُ إذَ مَ الَ يَضْ يِيزِ فَ ِ التَّمْ ) لِتَيَرسُّ انِريَ نَ مُ بِدَ اهِ رَ (أَوْ دَ
أَوْ  ا  هَ فِ لَ تَ مِ  دَ عَ لِ  تِامَ حْ الِ ؛  نَ مِ ضَ اقِ  تِفَ رْ لِالِ الَ  وَ نِ  وْ لِلصَّ لْطُ  اخلَْ نْ  كُ يَ  ْ ملَ إِنْ  فَ  ، ِ تَنيْ ورَ لِلصُّ
. هُ مَ دَ عَ يطَ وَ رِ تَيضِ التَّفْ قْ الِ الَّتِي تَ وَ َحْ ائِنِ األْ رَ لِكَ بِقَ مُ ذَ لَ عْ يُ ةٍ، وَ دَ ىلَ حِ انَتْ عَ ا لَوْ كَ هَ يَاعِ ضَ

أَوْ  فِ  النِّصْ نْ  مِ بَاءِ  َنْصِ األْ بِ  سَ حَ ىلَ  عَ  ( امَ بَيْنَكُ (فَ لْطِ  اخلَْ دَ  عْ بَ  ( هُ بَعْضُ لِفَ  تَ إنْ  مَّ  (ثُ
نَانِ  ثْ االِ فَ  ، ةٌ ثَ ثَالَ لِلثَّاينِ  وَ دٌ  احِ وَ ا  َ مهِ دِ َحَ ألِ ةٍ  عَ بَ أَرْ نْ  مِ نَانِ  اثْ اعَ  ضَ ا  إِذَ فَ ا،  َ مهِ ِ ريْ غَ أَوْ  الثُّلُثِ 
ا، (إالَّ  ذَ كَ هَ فٌ وَ دِ نِصْ احِ بِ الْوَ احِ لِصَ ، وَ فٌ نِصْ دٌ وَ احِ امَ وَ نْهُ ةِ مِ ثَ بِ الثَّالَ احِ الْبَاقِيَانِ لِصَ
. ةً اصَّ هِ خَ بِّ ىلَ رَ عَ لِفَ فَ امَ تَ ـ  فَ مِ اهِ رَ الدَّ انِريِ وَ نَ لْطِ الدَّ امَ يفِ خَ ِـ  كَ املِ نْ السَّ ) التَّالِفُ مِ يَّزَ تَمَ أَنْ يَ

؛ ـ  لِكَ ذَ بَبِ  بِسَ يَّبَتْ  عَ تَ أَوْ  تْ  تَلِفَ فَ َا،  هبِّ رَ نْ  مِ نٍ  إذْ بِالَ  ا)  َ هبِ هِ  اعِ تِفَ (بِانْ نُ  مَ يَضْ  ( (وَ
 . بِ لُبْسِ الثَّوْ ، وَ ةِ ابَّ كُوبِ الدَّ رُ كَ

؛  نُ مَ يَضْ  : نُونَ حْ سَ الَ  قَ فَ  ، اىلَ تَعَ هِ  اللَّ نْ  مِ رٍ  بِأَمْ لِهِ  امَ تِعْ اسْ يفِ  لَكَ  هَ ا  إذَ فِيامَ  تُلِفَ  اخْ وَ
ثْلِهِ  بِمِ تَعْطَبُ  فِيامَ  الِبَ  الْغَ أَنَّ  ىلَ  عَ بِنَاءً  نُ  مَ يُضْ الَ   : مِ اسِ الْقَ ابْنُ  الَ  قَ وَ  ، بِ الْغَاصِ كَ هُ  َنَّ ألِ

هِ تعاىل نْ اللَّ تَت مِ امَ وقِ فَ وِ السُّ ةَ لِنَحْ ابَّ كِبَ الدَّ امَ لَوْ رَ ؛ كَ ةُ مَ الَ السَّ
نُ  مَ يَضْ هُ  إِنَّ فَ  ، تْ لِفَ تَ أَوْ   ، تْ اعَ فَضَ هُ  عَ مَ ةَ  دِيعَ الْوَ ذَ  أَخَ فَ رَ  افَ سَ ا  إذَ أَيْ  ا:  َ هبِ  ( هِ رِ فَ سَ (أَوْ 

. هُ عَ ا مَ هَ ذِ ا بِأَخْ طً رِّ فَ ارَ مُ ينَئِذٍ صَ هُ حِ َنَّ ؛ ألِ هُ نْدَ ا عِ هَ كُ ُ ينًا) يَرتْ دَ أَمِ جَ (إنْ وَ



 X١٣٩ املختار من  الرشح الصغري

م سلفُ  ها ساملة إن أقرَّ بالفعل ال إن شهد عليه، وحرُ دِّ د ساملَةً والقول له يف رَ إال أن تُرَ
 ..... ، بْحُ لهُ ره النَّقدْ واملُثيل، كالتِّجارة والرِّ قوم ومعْدم، وكُ مُ
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ا  هَ ذِ ضَ بِأَخْ رْ ْ يَ ملَ هُ وَ دَ جَ ، أَوْ وَ الً ينًا أَصْ ِدْ أَمِ ْ جيَ هُ ـ بِأَنْ ملَ نْدَ ا عِ هَ كُ ُ دْ أمنيٌ يَرتْ ْ يُوجَ إِنْ ملَ فَ
دَ  عْ بَ  ( دَّ رَ تُ أَنْ  (إالَّ   . يْهِ لَ عَ  َ تَعَنيَّ رٌ  أَمْ هُ  َنَّ ألِ ؛  تْ تَلِفَ فَ ا  َ هبِ رَ  افَ سَ ا  إذَ يْهِ  لَ عَ نَ  امَ ضَ الَ  فَ ـ  هُ  نْدَ عِ
لِكَ بِالَ  دَ ذَ عْ تْ بَ اعَ تْ أَوْ ضَ لِفَ مَّ تَ ا ثُ هَ اعِ عِ إيدَ ضِ ) ملَِوْ املَِةً ا (سَ َ رٍ هبِ فَ دَ سَ عْ َا، أَوْ بَ اعِ هبِ تِفَ نْ االِ
 ( املَِةً ا سَ هَ دِّ نيٍ (يفِ رَ ودِ أَمِ جُ نْدَ وُ ا عِ َ رَ هبِ افَ َا، أَوْ سَ عَ هبِ تَفَ لُ ملَِنْ انْ وْ الْقَ ، وَ نُ مَ الَ يَضْ يطٍ فَ رِ فْ تَ
رَ  ) أَنْكَ . (الَ إنْ رَ افَ ا أَوْ سَ َ عَ هبِ تَفَ هُ انْ رَّ بِأَنَّ ا إنْ أَقَ ذَ هَ ، وَ لِكَ ا يفِ ذَ َ هبُّ هُ رَ الَفَ ا خَ ا إذَ هَ اعِ لِّ إيدَ ملَِحَ
. نُ مَ يَضْ لُهُ وَ وْ بَلُ قَ قْ الَ يُ ا فَ هَ اعِ لِّ إيدَ املَِةً ملَِحَ ا سَ هَ وعَ جُ ى رُ ادَّعَ ، فَ ) بِهِ يْهِ لَ دَ عَ هِ (شَ ، وَ لِكَ ذَ
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ريِْ ـ  بِغَ انٍ  يَوَ حَ وَ ثِيَابٍ  كَ هُ  نْدَ عِ أُودِعَ   (١)( مٍ وَّ قَ مُ لَفُ  (سَ تْحِ  بِالْفَ عِ  املُْودَ ىلَ  عَ (وحرم) 
ا. مً دِ عْ لِيا أَوْ مُ لِّفُ مَ انَ املُْتَسَ اءٌ كَ وَ سَ َا وَ يَاهنِ َعْ ادُ ألِ رَ اتِ تُ مَ وَّ َنَّ املُْقَ ؛ ألِ هِ بِّ نِ رَ إذْ

ا ـ  َ هبِّ ا رَ ضَ مُ رِ دَ أْنُ عَ الشَّ . وَ اءِ فَ مِ الْوَ دَ ظِنَّةُ عَ هُ مَ َنَّ ؛ ألِ ٍّ لَوْ ملِِثْيلِ ٍ وَ عْرسِ لُّفُ مُ مَ تَسَ رُ ) حَ (وَ
. لِكَ بِذَ
نَّ ـ  ؛ ألَِ امَ هُ فُ لُّ : أَيْ تَسَ اصِّ ىلَ اخلَْ امِّ عَ طْفِ الْعَ نْ عَ )(٢) مِ ُّ ِثْيلِ املْ دُ وَ ِّ (النَّقْ يلِ هَ لِلْمَ رِ ) كُ (وَ

ةِ  اهَ رَ َلُّ الْكَ حمَ َا. وَ يَاهنِ َعْ ادُ ألِ رَ ِثْلِيَّاتُ الَ تُ ، إذْ املْ ينَةٍ عِ ِثْلِ كَ ثْلِ املْ نِ مِ وْ عَ كَ اءِ مَ فَ ظِنَّةُ الْوَ َّ مَ املَْيلِ
. مَ رُ إِالَّ حَ املًِا، وَ الَ ظَ اءِ، وَ يِّئَ الْقَضَ نْ سَ كُ ْ يَ ا ملَ إذَ

إِالَّ ـ  ا، وَ مً دَ عْ رُ مُ التَّاجِ ثْلِيا، وَ ا، أَوْ مِ مً وَّ قَ انَ مُ مُ إنْ كَ رُ ْ َا حتَ إِهنَّ ؛ فَ ةِ دِيعَ ة) بالْوَ ارَ (كالتِّجَ
. ابِ وَ ىلَ الصَّ امٌّ عَ بِيهُ تَ التَّشْ ، فَ هَ رِ كُ

ةُ  قِيمَ وَ  ِّ ِثْيلِ املْ ثْلُ  مِ ا  َ هبِّ رَ ىلَ  عَ دَّ  رُ وَ  . تْحِ بِالْفَ عِ  ودَ للْمُ ةِ  ارَ التِّجَ نْ  مِ لُ  اصِ احلَْ  ( بْحُ الرِّ (وَ
. مِ وَّ املُْقَ

ا يعتد به.  (١) ما ليس له شبيه يف األسواق ، أو تتفاوت آحاده تفاوتً
(٢) ما يوجد له نظري يف األسواق بال تفاوت يُعتد به. 
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وبرئ إنْ ردَّ املثيل ملحله. 
ا،  لرهبِّ فربدها   « ذْ فخُ ت  احتجْ «إن  يقول:  أو  بإذن  إال  حلف،  إن  ه  ردٍّ يف  ق  وصدَّ
ي عنه، وبوضع يف نُحاسٍ يف أمره  .......... كاملقُوم. وضمن املأخوذ فقط، وبقفل هنُ
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 ، نْهُ هُ مِ ذَ ي أَخَ ) الَّذِ هِ لِّ َّ ملَِحَ ِثْيلِ دَّ املْ نٍ (إنْ رَ ا بِالَ إذْ رٌ فِيهَ ا تَاجِ ذَ كَ ةِ وَ دِيعَ لِّفُ الْوَ تَسَ يربأ مُ
ا  مً َرَّ ِّ ـ أَوْ حمُ املَْيلِ ا ـ كَ وهً رُ كْ لَفُ لَهُ مَ انَ السَّ اءٌ أكَ وَ سَ ، وَ هُ َ ريْ ا أَوْ غَ دً قْ ُّ نَ ِثْيلِ انَ املْ اءٌ أكَ وَ سَ
فِهِ  ُّ هُ بِتَرصَ َنَّ ؛ ألِ لِكَ أُ بِذَ َ ربْ الَ يَ مِ فَ وَّ فِ املُْقَ الَ . بِخِ يْهِ لَ نَ عَ امَ الَ ضَ هِ فَ دِّ دَ رَ عْ لِفَ بَ إِنْ تَ ، فَ مِ دِ املُْعْ كَ

. هِ بِّ تُهُ لِرَ تْهُ قِيمَ مَ اتِهِ لَزِ وَ فَ فِيهِ وَ
ينِهِ ـ  لُ لَهُ بِيَمِ وْ الْقَ ) فَ لَفَ يِّنَةٌ (إنْ حَ مْ لَهُ بَ قُ ْ تَ ا ملَ هِ إذَ لِّ ) ملَِحَ هِ دِّ لِّفُ (يفِ رَ ) املُْتَسَ قَ دِّ صُ (وَ

) لَهُ  قُولَ َا، (أَوْ يَ هبِّ نْ رَ ) مِ نٍ ا (بِإِذْ هَ فَ لَّ ا بِأَنْ تَسَ ائِزً ا جَ فً لُّ ا تَسَ هَ فُ لُّ ونَ تَسَ ) أَنْ يَكُ هُ (إالَّ دَّ هُ رَ نَّ أَ
َا  َهنَّ ا؛ ألِ هَ لِّ ا ملَِحَ هَ دُّ هُ رَ ئُ ِ ربْ الَ يُ ا) وَ َ هبِّ ا لِرَ هَ دِّ أُ إالَّ (بِرَ َ ربْ الَ يَ ، فَ ذَ أَخَ ) فَ ذْ ت فَخُ تَجْ ا: (إنْ احْ َ هبُّ رَ
هِ  دِّ أُ إالَّ بِرَ َ ربْ الَ يَ هُ فَ فَ لَّ ا تَسَ هُ إذَ إِنَّ ) فَ مِ وَّ املُْقَ ةِ (كَ مَّ نِ يفِ الذِّ يْ ةِ إىلَ الدَّ انَ َمَ نْ األْ لَتْ مِ تَقَ نِ انْ ذْ ِ بِاإلْ

. مَ دَّ قَ امَ تَ هِ كَ بِّ لِرَ
يلِ  صِ التَّفْ ىلَ  عَ  ( طْ قَ فَ وذَ  املَْأْخُ نَ  مِ ، (ضَ نٍ إذْ بِالَ  أَوْ   ، نٍ بِإِذْ ا  نْهَ مِ الْبَعْضَ  ذَ  أَخَ ا  إذَ  ( (وَ

. هُ أَمْ الَ ذَ ا أَخَ دَّ إلَيْهِ مَ ؛ رُ نْهُ مَ ْ يَضْ هُ ملَ ذْ أْخُ ْ يَ ا ملَ مَ ، وَ مِ دِّ املُْتَقَ
وقَ ـ  نْدُ ا الصُّ يْهَ لَ لْ عَ فِ قْ ا: الَ تَ َ هبُّ الَ لَهُ رَ ) بِأَنْ قَ نْهُ ِيَ عَ ا (هنُ يْهَ لَ )عَ لٍ فْ نُ (بِقَ مَ ) تُضْ (وَ

ا  يْهَ لَ لَ عَ فَ قَ ، فَ يْهِ لَ لَ عَ فِ ا قُ دَ مَ قْصِ أْنَ اللِّصِّ أَنْ يَ َنَّ شَ ؛ ألِ نْ لِصٍّ ا مِ يْهَ لَ افَ عَ نِهِ خَ وْ ، لِكَ ثَالً مَ
تْلَفْ  ْ تَ َا ملَ َهنَّ ؛ ألِ نُ مَ الَ يُضْ يطٍ فَ رِ فْ قٍ بِالَ تَ رْ يٍّ أَوْ حَ وِ امَ تْ بِسَ لِفَ ا لَوْ تَ فِ مَ الَ . بِخِ قَتْ ِ فَرسُ

ا  عِهَ ضْ ) بِوَ هِ رِ ، يفِ أَمْ اسٍ ا (يفِ نُحَ ) هلََ عٍ ضْ نُ (بِوَ مَ ) تُضْ ا.(وَ نْهَ افَ مِ ةِ الَّتِي خَ هَ ِ نْ اجلْ مِ



 X١٤١ املختار من  الرشح الصغري

، فأخذها بيده أو جيبه، وبنسياهنا  مِّ بفخار فرسقت، ال إن زاد قفال، أو أمر بربْطها بكُ
ظُنَّها لُه فتلفت أو رشط عليه الضامن وبإيداعها لغري  جه هبا يَ بموضع إيداعها وبخروُ
ببينةٍ  إال  العذر  يف  يصدق  وال   ، دِّ الرَّ عن  وعجز  كسفر  حدث  لعُذر  إال  أُعتيد  زوجة 

وعليه اسرتجاعها .....
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امَ الَ  ةً كَ ادَ نُ عَ مَ ؤْ لٍّ يُ حَ ا بِمَ هَ عَ ضَ يْثُ وَ نْ حَ مَ ْ يَضْ ءٍ ملَ ْ رْ بِيشَ أْمُ ْ يَ إِنْ ملَ ) فَ قَتْ ِ ارٍ فَرسُ خَّ (بِفُ
انَ  ا كَ ، إالَّ إذَ نُ مَ الَ يَضْ هُ بِهِ فَ رَ لٍ أَمَ فْ ىلَ قُ ) عَ الً فْ ادَ قُ ، (الَ إنْ زَ ةٍ قَ ِ ِ رسَ ريْ تْ بِغَ لِفَ ا تَ نُ إذَ مَ يَضْ
بَتْ أَوْ  صِ نَ إنْ غُ امَ الَ ضَ ) فَ يْبِهِ هِ، أَوْ جَ ا بِيَدِ هَ ذَ أَخَ مٍّ فَ ا بِكُ بْطِهَ رَ بِرَ ، (أَوْ أَمَ اءٌ لِلِّصِّ رَ فِيهِ إغْ

. يْبَ دَ اجلَْ بِ قَصَ قِ أَوْ الْغَاصِ ارِ أْنُ السَّ ونَ شَ . إالَّ أَنْ يَكُ امَ نْهُ زُ مِ رَ َنَّ الْيَدَ أَحْ ، ألِ قَطَتْ سَ
.ـ  يطِ رِ نْ التَّفْ ا مِ عً هُ نَوْ نْدَ َنَّ عِ ؛ ألِ هُ ُ ريْ ىلَ غَ أَوْ ا)  فَ هَ اعِ عِ إيدَ ضِ وْ َا بِمَ يَاهنِ نُ (بِنِسْ مَ ) تُضْ (وَ
نَ فِيامَ ـ  مِ امَ ضَ إِنَّ ، وَ هُ بْلَ ا قَ يعِ مَ مِ عٌ جلَِ اجِ ) رَ تْ تَلِفَ ا لَهُ فَ ظُنُّهَ ا يَ َ هِ هبِ وجِ رُ نُ (بِخُ مَ ) تُضْ (وَ

. دِ يفِ املَْالِ مْ الْعَ وَ كَ هُ طَأِ وَ نْ اخلَْ هُ مِ َنَّ ؛ ألِ َا لَهُ ظُنُّ أَهنَّ ا يَ َ جَ هبِ رَ ا خَ إذَ
، أَوْ  يْهِ لَ ابُ عَ غَ َّا الَ يُ انَ ممِ ، بِأَنْ كَ نَ فِيهِ امَ ) فِيامَ الَ ضَ نَ امَ يْهِ الضَّ لَ طَ عَ َ وال يضمن إن (رشَ

. نَ امَ الَ ضَ طِ وَ ْ لُ بِالرشَّ مَ عْ الَ يُ ، فَ يِّنَةٌ كِهِ بَ الَ ىلَ هَ تْ عَ امَ قَ
ضامن ـ  فال  أُعتيد  فإذا  عندها  الوضع  أُعتيد)  زوجة  لغري  تضمن (بإيداعها  (و) 

وءٍ  سُ ارٍ  جَ وِّ  رُ طُ وَ ارِ  الدَّ مِ  دْ هَ كَ  ، تْحِ بِالْفَ عِ  ودَ لِلْمُ اعِ  يدَ ِ اإلْ دَ  عْ بَ  ( ثَ دَ حَ رٍ  ذْ لِعُ عليه، (إالَّ 
ٍ املِ أَوْ ظَ

 ِ ريْ لِغَ اعُ  يدَ ِ اإلْ وزُ  يَجُ فَ  ، نِهِ جْ سِ أَوْ  يبَتِهِ  لِغِ ا  َ هبِّ لِرَ  ( دِّ الرَّ نْ  عَ زَ  جَ عَ (وَ هُ  ادَ أَرَ  ( رٍ فَ سَ (كَ وَ   
. ةِ جَ وْ الزَّ

امَ  إنَّ هُ  نَّ أَ ى  ادَّعَ وَ تْ  اعَ ضَ وَ ا  هَ عَ دَ أَوْ إنْ   ( رِ ذْ الْعُ (يفِ  ـ  تْحِ  بِالْفَ ـ  عُ  املُْودَ  ( قُ دَّ يُصَ الَ  (وَ
أَينِّ  وا  دُ هَ اشْ  : لِهِ وْ بِقَ الَ   ، بِهِ مْ  هِ لْمِ بِعِ  : أَيْ  ، رِ ذْ بِالْعُ لَهُ  دُ  هَ تَشْ  ( بِبَيِّنَةٍ (إالَّ  رٍ  ذْ لِعُ ا  هَ أُودِعَ

غُ وِّ رُ املُْسَ ذْ الَ الْعُ ا إنْ زَ وبً جُ ا) وُ هَ اعُ جَ ْ رتِ يْهِ اسْ لَ عَ . (وَ ِ علمها بِهِ ريْ نْ غَ رٍ مِ ذْ ا لِعُ تهَ أودِعْ
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يوُص  ومل   ، تُوجدْ ملْ  إذا  تركته  من  وأخذت  إذن  بال  وبإرساهلا  اإلياب،   نو إن 
أهنا  ثبت  إن  له  أهنا  بكتابة  وأخذها  توثق  بينة  تكن  ملْ  إن  أعوام  لعرشةِ  إال  هبا 
إليه.....   املُرسل  لبلد  يصل  مل  إذا  ول  سُ الرَّ تركة  ومنْ  امليت،  خط  أو  خطه 
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 . نَ مِ ا ضَ هَ عْ جِ ْ رتَ ْ يَسْ إِنْ ملَ عَ فَ جَ مَّ رَ ، ثُ تِهِ ادَ نْدَ إرَ هِ عِ رِ فَ نْ سَ وعَ مِ جُ ) الرُّ (نَوَ ا، أَوْ هَ اعِ يدَ ِ إلِ
ا،  هَ اعُ جَ ْ رتِ يْهِ اسْ لَ ِبْ عَ ْ جيَ عَ ملَ جَ مَّ رَ يْئًا، ثُ نْوِ شَ ْ يَ ةَ أَوْ ملَ امَ قَ ِ  اإلْ ابَ بِأَنْ نَوَ يَ ِ نْوِ اإلْ ْ يَ إِنْ ملَ فَ

. يْهِ لَ نَ عَ امَ الَ ضَ وَ
ا ـ  ذَ كَ ، وَ ولِ سُ نْ الرَّ تْ مِ لِفَ تْ أَوْ تَ اعَ نْهُ فَضَ ) مِ نٍ ا (بِالَ إذْ َ هبِّ ا) لِرَ اهلَِ سَ نُ (بِإِرْ مَ ) تُضْ (وَ

. نْهُ تْ مِ اعَ نٍ فَضَ ا بِالَ إذْ َ هبِّ ا لِرَ َ وَ هبِ بَ هُ هَ لَوْ ذَ
UÏ¬ÁÄÂ;‰Åfi¡Â;È…Êh;flŸ

 ْ ملَ ا (وَ يْنِهَ ) بِعَ دْ ْ تُوجَ ا ملَ ةً (إذَ دِيعَ هُ وَ نْدَ بَتَ أَنَّ عِ يْثُ ثَ ) حَ تِهِ كَ رِ نْ تَ ةُ (مِ دِيعَ (وأخذت) الْوَ
اعِ  يدَ ِ مِ اإلْ وْ نْ يَ ْيضِ مِ ) متَ امٍ وَ ةِ أَعْ َ ا.( إالَّ لِعَرشْ هَ فَ لَّ هُ تَسَ نَّ لِ أَ تِامَ حْ ، الِ تِهِ وْ بْلَ مَ ا) قَ َ يُوصِ هبِ
 ( نْ ْ تَكُ ا (إنْ ملَ َ هبِّ ا لِرَ هَ دَّ هُ رَ نَّ ىلَ أَ لُ عَ ْمَ حيُ َا، وَ ْ يُوصِ هبِ ملَ دْ وَ ْ تُوجَ ا ملَ تِهِ إذَ كَ رِ نْ تَ ذُ مِ خَ الَ تُؤْ فَ

. ثِيقِ ةٍ لِلتَّوْ ودَ قْصُ يِّنَةٍ مَ : بَ ) أَيْ ثِّقُ وَ تْ بِبَيِّنَةٍ (تُ أُودِعَ
ىلَ  عَ نُ  مَ الزَّ ادَ  زَ لَوْ  وَ ا،  قً طْلَ مُ تِهِ  كَ رِ تَ نْ  مِ تْ  ذَ أُخِ ثُّقِ  لِلتَّوَ ةٌ  ودَ قْصُ مَ بيِّنَةٌ  بَ تْ  أُودِعَ إِنْ  فَ

. نِنيَ ةِ سِ َ الْعَرشَ
( طُّ املَْيِّتِ : أَيْ املَْالِكِ (أَوْ خَ طُّهُ ةَ خَ بَتَ أن الْكِتَابَ ) إنْ ثَ ةٍ بَبِ (كِتَابَ ا بِسَ َ هبُّ ـ ويأخذها رَ

ولُ ـ  سُ الرَّ  ( لْ يَصِ  ْ ملَ ا  و(إذَ ا،  يْنِهَ بِعَ دْ  تُوجَ  ْ ملَ ا  إذَ  ( ولِ سُ الرَّ ةِ  كَ رِ تَ نْ  (مِ ذُ  خَ تُؤْ  ( (وَ
ولِهِ  صُ دَ وُ عْ اتَ بَ إِنْ مَ ا، فَ هَ فَ لَّ هُ تَسَ نَّ لِ أَ تِامَ حْ ) الِ لِ إلَيْهِ سَ دِ املُْرْ ولِهِ (لِبَلَ صُ بْلَ وُ اتَ قَ بِأَنْ مَ
ثْلُ  مِ ، وَ ولِ إلَيْهِ صُ دَ الْوُ عْ ا بَ َ هبِّ ا لِرَ هَ عَ فَ هُ دَ نَّ لِ أَ تِامَ حْ تِهِ الِ كَ رِ نْ تَ ذُ مِ خَ : الَ تُؤْ نُ أَيْ مَ الَ يَضْ فَ

. اضُ رَ الْقِ نُ وَ يْ ، الدَّ ةِ دِيعَ الْوَ
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، إال لبينة توثُّق، دِّ ق يف التَّلف والضيَّاع كالرَّ وصدَّ
، وإن نكل  مُ ولو رشط نفيها كمن حقق عليه الدعوي، فإن حلف برئَ وحلف املُتهَّ

ا، العيل الوارث، حلف رهبُّ
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ا  هَ دَّ رَ هُ  نَّ أَ اهُ  وَ عْ دَ يفِ  قُ  دَّ يُصَ امَ  كَ  ( يَاعِ الضَّ وَ (التَّلَفِ    وَ عْ دَ  ( (يفِ عُ  املُْودَ  ( قُ (وصدَّ
قَ إالَّ  دِّ دَّ صُ ى الرَّ : إنْ ادَّعَ ) أَيْ ثِّقُ وَ قُ (إالَّ لِبَيِّنَةٍ تُ دَّ نيُ يُصَ َمِ األْ ا وَ يْهَ لَ نَهُ عَ تَأْمَ هُ اسْ َنَّ َا؛ ألِ هبِّ لِرَ
دَّ إالَّ بِبَيِّنَةٍ  اهُ الرَّ وَ عْ بَلَ دَ قْ ا أَنْ الَ تُ َ دَ هبِ قْصِ ثُّقُ بِأَنْ يَ ا التَّوَ َ دَ هبِ هُ بِبَيِّنَةٍ قُصِ نْدَ ا عِ َ هبُّ ا رَ هَ أَنْ يُودِعَ

. ينَئِذٍ إالَّ بِبَيِّنَةٍ دَّ حِ ى الرَّ بَلُ إنْ ادَّعَ قْ الَ يُ ، فَ بِهِ
 ِ ريْ رَ غَ ءٍ آخَ ْ ودٌ لِيشَ قْصُ الَ مَ ةِ وَ ودَ ُ املَْقْصُ ريْ فِي غَ الَ يَكْ ، فَ لِكَ مُ املُْودِعِ بِذَ لْ طُ عِ َ رتَ يُشْ ـ وَ

. دِّ  الرَّ وَ عْ هُ دَ يدُ يُفِ ، فَ ثُّقِ التَّوَ
ا  مَ تْ وَ اعَ تْ أَوْ ضَ لِفَ َا تَ يَاعِ أَهنَّ  التَّلَفِ أَوْ الضَّ وَ عْ هِ يفِ دَ ِ ريْ ونَ غَ ) دُ مُ (وحلف املُْتَّهَ

. طَ رَّ فَ
إِنْ  ، فَ ْلِفُ حيَ هُ وَ يدُ فِ هُ الَ يُ إِنَّ ، فَ نْهُ نيِ عَ يَها) أي الْيَمِ فْ ا  (نَ هَ ذِ نْدَ أَخْ مُ عِ ) املُْتَّهَ طَ َ لَوْ رشَ ـ (وَ

. امٍ َ  اهتِّ وَ عْ َا دَ َهنَّ َا؛ ألِ هبِّ ىلَ رَ نيُ عَ هُ الْيَمِ جَّ تَوَ الَ تَ ولِه،ِ وَ دِ نُكُ رَّ جَ مَ بِمُ رِ لَ غَ نَكَ
. نيِ بِيهٌ يفِ الْيَمِ ) تَشْ وَ عْ يْهِ الدَّ لَ قَ عَ قَّ نْ حَ مَ ـ (كَ

 ، تْلَفْ ْ تَ َا ملَ ، أَوْ أَهنَّ طَ رَّ هُ فَ لِمَ بِأَنَّ عِ بِأَنْ عَ ىلَ املُْودَ  عَ وَ عْ قَ الدَّ قَّ ا حَ ةِ إذَ دِيعَ بَّ الْوَ أَيْ أَنَّ رَ
. امً تَّهَ نْ مُ كُ ْ يَ إِنْ ملَ هُ وَ لِيفُ ْ ا حتَ َ هبِّ لِرَ يطِ فَ رِ مَ التَّفْ دَ دَّ أَوْ التَّلَفَ أَوْ عَ عُ الرَّ ى املُْودَ ادَّعَ وَ

. دُّ رَ يقِ تُ قِ نيَ التَّحْ مِ َنَّ يَ ؛ ألِ هُ مَ رَ أَغْ ا) وَ َ هبُّ لَفَ رَ لَ حَ إِنْ نَكَ ا، (وَ رً اهِ ) ظَ ئَ لَفَ بَرِ إِنْ حَ (فَ
يْهِـ  لَ ـا عَ هَ دَّ هُ رَ نَّ ـى أَ عَ ا ادَّ ـا إذَ َ هبِّ ) أي وارث رَ ثِ ارِ ـىلَ الـوَ دِّ (عَ قُ يفِ الـرَّ ـدَّ ) يُصَ (الَ

. إالَّ بِبَيِّنَةٍ
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دِّ عىل مالك، أوْ عىل وارثه وال رسول يف الدفع ملنكر إال ببينة،إال إن  وال وارث يف الرَّ
لِه ضاعت قبل أن تلقاين بعد امتناعه من دفعها وكذا بعْده  سولُ عدمها وبقوْ رشط الرَّ

ذر . إن منع بال عُ
..... ، ال إن قال ال أدري متي تلفتْ
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املُْودِعُ ـ  وَ  هُ ي  الَّذِ ا  الِكِهَ مَ  ( ىلَ عَ دِّ  الرَّ تْحِ (يفِ  بِالْفَ عِ  ودَ لِلْمُ  ( ثٌ ارِ قُ (وَ دَّ يُصَ  ( الَ (وَ
. ا إالَّ بِبَيِّنَةٍ الِكِهَ ثِ مَ ارِ ) وَ ىلَ دِّ (عَ ) يفِ الرَّ ِ (أَوْ رسْ بِالْكَ

نَهُ ـ  تَمَ ي ائْ بِ الْيَدِ الَّذِ احِ ىلَ صَ دَّ عَ ى الرَّ ا ادَّعَ َنَةِ إذَ متَ بَ الْيَدِ املُْؤْ احِ : أَنَّ صَ لُ اصِ احلَْ وَ
بُ  احِ ى صَ ثِهِ أَوْ ادَّعَ ارِ ىلَ وَ ا أَوْ عَ َ هبِّ ىلَ رَ دَّ عَ ى الرَّ ا ادَّعَ ثَ إذَ ارِ أَنَّ الْوَ ، وَ نَ امَ الَ ضَ قَ وَ دِّ صُ

. نُ مَ يَضْ قُ وَ دَّ الَ يُصَ ا فَ َ هبِّ ثِ رَ ارِ ىلَ وَ دَّ عَ َنَةِ الرَّ متَ الْيَدِ املُْؤْ
) ـ  رَ (إالَّ بِبَيِّنَةٍ ا أَنْكَ لَ إلَيْهِ املَْالَ إذَ سَ ) أَيْ ملَِنْ أَرْ عِ ملُِنْكِرٍ فْ ولٌ يفِ الدَّ سُ قُ (رَ دَّ ) يُصَ الَ (وَ

بِيعٍ أَوْ  نَ مَ ا، أَوْ ثَمَ فً لَ ، أَوْ سَ ةً لَ ، أَوْ صِ ةً قَ دَ لٍ صَ جُ هُ لِرَ عَ فَ لٍ لِيَدْ هُ بِامَ عَ ثْت مَ نْ بَعَ مَ ا: وَ الَ فِيهَ قَ
ولُ إالَّ بِبَيِّنَةٍ اهـ. سُ أْ الرَّ َ ربْ ْ يَ ، ملَ لُ جُ هُ الرَّ بَ ذَ أَكْ ، وَ ته إلَيْهِ عْ فَ دْ دَ : قَ الَ قَ ، فَ ةً عَ لْ بْتَاعَ لَك بِهِ سِ يَ

. هُ عُ تَنْفَ عِ فَ فْ نْدَ الدَّ مَ الْبَيِّنَةِ عِ دَ عَ لَهُ املَْالَ عَ فَ نْ دَ ىلَ مَ ) عَ ولُ سُ طَ الرَّ َ (إالَّ إنْ رشَ
لَهُ ـ  ا)  عِهَ فْ دَ نْ  مِ هِ  تِنَاعِ امْ دَ  عْ بَ  ، اينِ قَ لْ تَ أَنْ  بْلَ  قَ تْ  اعَ ا: (ضَ َ هبِّ لِرَ  ( لِهِ وْ نَ (بِقَ مِ ضَ  ( (وَ

هُ  نَّ يَ أَ عِ دَّ ، إالَّ أَنْ يَ هِ مِ دَ ىلَ عَ لِيلٌ عَ ا دَ هَ فِ لَ يَانِ تَ نْ بَ هُ عَ وتَ كُ َنَّ سُ ؛ ألِ رٍ الِهِ بِأَمْ تِغَ اشْ رٍ كَ ذْ لَوْ لِعُ وَ
. نيٍ قُ بِيَمِ دَّ يُصَ يَهُ فَ دَ أَنْ لَقِ عْ لِمَ بِالتَّلَفِ بَ امَ عَ إنَّ

) ـ  رٍ ذْ عُ (بِالَ  لَهُ  ا  هَ عَ فْ دَ  ( نَعَ مَ (إنْ  يتنِي  لَقِ أَنْ  دَ  عْ بَ تْ  لِفَ تَ  : الَ قَ إنْ  نُ  مَ يَضْ ا)  ذَ كَ (وَ
. نْ مَ ْ يَضْ ، ملَ بَتَ ثَ امَ بِهِ وَ رٍ قَ ذْ ا لِعُ عِهَ فْ نْ دَ تَنَعَ مِ إِنْ امْ ، فَ ابِتٍ ثَ

نَاكَ  انَ هُ ، كَ هُ دَ اينِ أَوْ بَعْ قَ لْ بْلَ أَنْ تَ : قَ ) أَيْ تْ لِفَ تَى تَ ي مَ الَ الَ أَدْرِ ن (إنْ قَ مَ ) يَضْ ـ (الَ
. مُ ْلِفُ املُْتَّهَ حيَ . وَ عِ أَمْ الَ فْ نْ الدَّ رٌ مِ ذْ عُ
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ذيلة  ط، وله األخذ منها إن ظلمه بمثلها، إن أمن الرَّ وله أجرةُ حملَّها، الحفظها، إال لرشْ
ك أسلم. جح والرتَّ والعقوبة عىل األرْ
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. ـ  هُ تُ رَ ذُ أُجْ خَ هُ تُؤْ ثْلُ انَ مِ ، إنْ كَ عُ فِيهِ ي تُوضَ ا) الَّذِ هَ َلِّ ةُ حمَ رَ ـ  (أُجْ تْحِ ـ  بِالْفَ عِ ودَ (و) لِلْمُ
نِ  امَ الضَّ وَ ضِ  رْ الْقَ كَ لَهُ  ةَ  رَ أُجْ والَ  اهِ؛  اجلَْ بِيلِ  قَ نْ  مِ ا  ظَهَ فْ حِ َنَّ  ألِ ا)  ظِهَ فْ (حِ ةُ  رَ أُجْ  ( (الَ

. ةِ لَ مْ هُ يفِ اجلُْ بِهُ شْ وَ يُ امَ هُ إِنَّ ةً وَ يقَ قِ اهِ حَ نْ اجلَْ هُ لَيْسَ مِ َنَّ ؛ ألِ لُ بِهِ مَ يُعْ ) فَ طٍ ْ (إالَّ لِرشَ
UÏ¬ÁÄÊ’\;flŸ;„Œt;É|^;€“t

ا) ـ  ثْلِهَ ا (بِمِ َ هبُّ ) رَ هُ لَمَ هِ (إنْ ظَ قِّ رِ حَ دْ ةِ بِقَ دِيعَ نْ الْوَ ) مِ ذُ َخْ تْحِ ـ (األْ عِ ـ بِالْفَ ودَ (و) لِلْمُ
 d c b   a ` _ ^ نث : اىلَ عَ لِهِ تَ وْ ، لِقَ بٍ صْ ، أَوْ غَ ةٍ يَانَ ، أَوْ خِ ةٍ قَ ِ نْ رسَ مِ
بَةِ  ) بِالنِّسْ ةَ ذِيلَ ذُ (الرَّ ) اآلْخِ نَ هِ (إنْ أَمِ قِّ ثْلِ حَ ذِ بِمِ خْ ازِ األَْ وَ gf e مث(١) ورشط جَ

. ةِ يَانَ ِ إىلَ اخلْ
حِ ـ  ارِ وَ اجلَْ وَ اضِ  رَ َعْ األْ ظَ  فْ حِ َنَّ  ألِ ؛  ُزْ جيَ  ْ ملَ إِالَّ  وَ  ، هِ سِ فْ نَ ىلَ  عَ  ( ةَ وبَ قُ (الْعُ نَ  أَمِ  ( (وَ

. ِ لَنيْ وْ نْ الْقَ ) مِ حِ جَ َرْ ىلَ األْ بٌ (عَ اجِ وَ
نْ ـ  مَ نْ  ُ ختَ الَ  وَ نَك  تَمَ ائْ ملَِنْ  ةَ  انَ َمَ األْ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَدِّ  لِهِ  وْ لِقَ ذُ  َخْ األْ ُوزُ  جيَ الَ   : الثَّاينِ القول  وَ

انَك». خَ
 ، ينِ الدِّ وَ سِ  لِلنَّفْ هِ  قِّ حَ رِ  دْ بِقَ ةِ  دِيعَ الْوَ نْ  مِ أَيْ  لَم)  (أَسْ ا  نْهَ مِ ذِ  َخْ لِألْ  ( كُ ْ الرتَّ (وَ

. مُ لَ هُ تعاىل أَعْ اَللَّ وَ
* * *

(١) سورة البقرة جزء من اآلية: ١٩٤.
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تة بال عوض، وهي مندوبة، ......................... قَّ اإلعارة: متليك منفعة مؤَ
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ةِ  ابَ ِصَ اإلْ نَى  عْ بِمَ وِ  رْ الْعَ نْ  مِ أَوْ   ، لِ اوُ التَّدَ نَى  عْ بِمَ  : رِ اوُ التَّعَ نْ  مِ ةٌ  وذَ أْخُ مَ يَ  هِ  : لغةً
ا  رَ : عَ الُ قَ ، يُ لُوِّ نَى اخلُْ عْ بِمَ ضَ لَهُ أَوْ  رَ عَ هُ وَ ابَ نَى أَصَ عْ ا: بِمَ ذَ كَ اهُ  َ رتَ : اعْ الُ قَ ، يُ وضِ رُ الْعُ وَ

. ارِ نْ الْعَ َا مِ الَ إهنَّ نْ قَ ىلَ مَ أُنْكِرَ عَ . وَ الَ نَى خَ عْ نْهُ بِمَ عَ
ا: (متليك منفعة مؤقتة بال عوض). واصطالحً

 ، ةُ قَ دَ الصَّ ، وَ بَةُ ِ ا اهلْ ذَ كَ ، وَ اتٍ ْلِيكُ ذَ هُ متَ َنَّ ؛ ألِ جَ الْبَيْعُ رَ ) خَ ةٍ عَ نْفَ ْلِيكُ مَ رشح التعريف: (متَ
ا. فً رْ لٍ نَصا، أَوْ عُ نٍ أَوْ فِعْ مَ ) بِزَ تَةٍ قَّ ؤَ ضُ (مُ رْ الْقَ وَ

نْ  ورِ مِ هُ ىلَ املَْشْ قَّتُ بِنَاءً عَ ا املُْؤَ أَمَّ . وَ بْسُ املُْطْلَقُ احلَْ ةُ وَ ارَ جَ ِ تْ اإلْ جَ رَ ) خَ ضٍ وَ (بِالَ عِ
. الَةً تَةٌ أَصَ قَّ ؤَ ادُ مُ : املُْرَ الَ قَ . إالَّ أَنْ يُ يْهِ لَ دٌ عَ ارِ وَ وَ هُ ، فَ قِيتُ بْسِ التَّوْ ُوزُ يفِ احلَْ هُ جيَ نَّ أَ

 . امُ وَ الدَّ بْسِ  احلَْ يفِ  لُ  َصْ األْ وَ ا،  نْهَ مِ الً  فَصْ لَ  عَ جَ ا  لِذَ فَ  ، قِيتُ التَّوْ ةِ  يَّ ارِ الْعَ يفِ  لُ  َصْ األْ فَ
. ةُ حَّ حُ الصِّ اجِ الرَّ ؟ وَ حُّ لْ يَصِ قَّتَ هَ ا وَ تُلِفَ فِيهِ إذَ ا اُخْ لِذَ وَ

U]‚⁄“t

. وفِ رُ املَْعْ ِ وَ ريْ ىلَ اخلَْ نِ عَ اوُ نْ التَّعَ َا مِ َهنَّ ؛ ألِ بُ ا النَّدْ لُ فِيهَ َصْ ) أَيْ األْ ةٌ وبَ نْدُ (مَ
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ر، وإن بإعارة أوْ إجارة، ومستعري، وهو: من  عري وهو مالك املنفعة بال حجْ نها، مُ كُ ورُ
ل للتَّربُّع عليه، ومستعارٌ وهو: ذو منفعة مباحة مع بقاء عينه تأهَّ

لُّ عليها،.....   ، وما يدُ والعْني والطعامُ قرضٌ
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. هِ ِ ريْ ظٍ أَوْ غَ نْ لَفْ ا مِ يْهَ لَ لَّ عَ ا دَ مَ ، وَ ارٌ تَعَ سْ مُ ، وَ تَعِريٌ سْ مُ ، وَ عِريٌ : مُ ةٌ عَ بَ َا أَرْ اهنُ كَ أَرْ
جَ  رَ : خَ يْهِ لَ ) عَ رٍ جْ اتَ (بِالَ حَ لِكْ الذَّ مْ ْ يَ لَوْ ملَ ) وَ ةِ عَ الِكُ املَْنْفَ وَ مَ هُ ، وَ عِريٌ : (مُ لُ َوَّ األْ فَ
  ( ةٍ ارَ ا (بِإِعَ ا هلََ الِكً انَ مَ ) كَ إِنْ ءٍ، (وَ ْ لِكٍ لِيشَ هُ لَيْسَ بِامَ إِنَّ ُّ فَ ويلِ ضُ جَ الْفُ رَ خَ يهُ وَ فِ السَّ بِيُّ وَ الصَّ
 ( ةٍ  ارَ إجَ (أَوْ   ، لِكَ ذَ لَهُ  نْبَغِي  يَ الَ  انَ  كَ إِنْ  وَ  ، هُ تُ ارَ إعَ حُّ  تَصِ فَ  . مَ دَّ قَ تَ امَ  كَ يْهِ  لَ عَ رَ  جَ حَ الَ  وَ

ا. َ مهُ َ ريْ ْالً أَوْ غَ ا أَوْ محَ وبً كُ ا لَهُ رُ هَ رَ تَأْجَ ا اسْ ثْلِ مَ ا يفِ مِ ة هلََ ارَ حُّ إعَ تَصِ فَ
ةِ . عَ ) بِتِلْكَ املَْنْفَ يْهِ لَ عِ عَ ُّ الً (لِلتَّربَ انَ أَهْ ) أَيْ إنْ كَ لَ أَهَّ نْ تَ : مَ وَ هُ تَعِري وَ سْ : (مُ الثَّاينِ وَ

عُ بِهِ  نْتَفَ ارٍ يُ قَ انٍ أَوْ عَ يَوَ ضٍ أَوْ حَ رَ نْ عَ ) مِ ةٍ بَاحَ ةٍ مُ عَ نْفَ وَ ذُو مَ هُ : وَ ارٌ تَعَ سْ : (مُ الثَّالِثُ وَ
إِنَّ فِيهِ  بَ فَ ِ لَ أَوْ يُرشْ كَ ابٍ لِيُؤْ َ امٍ أَوْ رشَ عَ ، ال طْ اعِ بِهِ تِفَ نْ دَ االِ عْ هِ بَ بِّ دَّ لِرَ َ ) لِريُ يْنِهِ اءِ عَ قَ عَ بَ (مَ

 . لِكَ يْنِهِ بِذَ ابَ عَ هَ ذَ
وأُعطى  عَ  قَ وَ إنْ  ابُ  َ الرشَّ وَ  ( امُ  الطَّعَ ، (وَ مَ اهِ رَ دَ أَوْ  انِريَ  نَ دَ نْ  مِ دُ  النَّقْ أَيْ   ( ُ الْعَنيْ  (وَ
دَ  عْ ا بَ َ هبِّ ا لِرَ يْنُهَ دَّتْ عَ ا رُ ةِ مَ يَّ ارِ ةَ الْعَ يقَ قِ َنَّ حَ ؛ ألِ ةَ يَّ ارِ ض) الَ عَ ةِ  (قَرْ يَّ ارِ ظِ الْعَ فْ إِنْ بِلَ ِ وَ ريْ لِلْغَ

. كِهِ َالَ يِّنَةٌ هبِ تْ بَ امَ لَوْ قَ نُهُ وَ مَ يَضْ ِ فَ ابُ الْعَنيْ هَ كِرَ ذَ اعِ بِامَ ذُ تِفَ نْ يفِ االِ َا، وَ اعِ هبِ تِفَ نْ االِ
َّا  لَةٍ ممِ نَاوَ مُ ةٍ وَ ارَ إِشَ ا، كَ هَ ِ ريْ ، أَوْ غَ تُكَ رْ أَعَ ظِيَّةٍ كَ ةٍ لَفْ يغَ نْ صِ ا) مِ يْهَ لَ لُّ عَ دُ ا يَ : (مَ ابِعُ الرَّ وَ

ا. ضَ ىلَ الرِّ لُّ عَ دُ يَ
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له  والقول  رشطه،  ولو  غريه  ال  األرجح  عىل  نفيه  رشط  ولو  عليه  يغاب  ما  وضمن 
ط ويف ردِّ ما مل يضمن ،إال لبيَّنة  ياع، إال لقرينة كذبه، وحلف ما فرَّ يف التلف أو الضَّ

مقصودة،.....
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ى  ادَّعَ إنْ  اءُ  فَ اخلَْ هُ  أْنُ شَ َّا  ممِ الثِّيَابِ  وَ  ِّ يلِ احلُْ كَ  ( يْهِ لَ عَ ابُ  غَ يُ ا  (مَ تَعِريُ  املُْسْ (وضمن) 
ارِ  قَ الْعَ وَ انِ  يَوَ احلَْ كَ يْهِ  لَ عَ ابُ  غَ يُ الَ  ا  مَ فِ  الَ بِخِ  ، بَبِهِ سَ بِالَ  هِ  يَاعِ ضَ ىلَ  عَ لِبَيِّنَةٍ  إالَّ   ، هُ يَاعَ ضَ

( حِ جَ َرْ ىلَ األْ هِ (عَ سِ فْ نْ نَ نِ عَ امَ يَ الضَّ فْ ) نَ طَ َ لَوْ رشَ (وَ
يْهِ  لَ عَ ابُ  غَ يُ ا  مَ  َ ريْ غَ نُ  مَ يَضْ  ( و(الَ  ، يْهِ لَ عَ نَ  امَ ضَ الَ  فَ هُ  ادَ أَفَ يَهُ  فْ نَ طَ  َ رشَ إنْ   : قِيلَ وَ

 . يْهِ املُْعِريُ لَ ) عَ هُ طَ َ لَوْ رشَ . (وَ انِ يَوَ احلَْ كَ
;Uƒ]Ëï’\;Â^;À÷i’\;È…;ÿÊŒ’\;fl⁄̨’

نَ  امَ الَ ضَ قُ وَ دَّ يُصَ ، فَ يْهِ لَ ابُ عَ غَ ) فِيامَ الَ يُ يَاعِ تَعِريِ (يفِ التَّلَفِ أَوْ الضَّ سْ ) لِلْمُ لُ وْ الْقَ (وَ
دَ  عْ هُ بَ عَ نَاهُ مَ أَيْ : رَ تَقُولُ الْبَيِّنَةُ ا، فَ ذَ مَ كَ وْ اعَ يَ لِفَ أَوْ ضَ : تَ قُولَ أَنْ يَ ) كَ بِهِ ذِ ينَةِ كَ رِ يْهِ (إالَّ لِقَ لَ عَ
ا  لَفَ مَ حَ نَاهُ (وَ أَيْ الَ رَ لِكَ وَ نَا ذَ عْ مِ ا سَ : مَ رِ فَ هُ يفِ السَّ عَ ةُ الَّتِي مَ قَ فْ قُولُ الرُّ ، أَوْ تَ مِ لِكَ الْيَوْ ذَ
 ، يطِهِ رِ امَ بِهِ بِتَفْ ي قَ يْبُ الَّذِ يَاعُ أَوْ الْعَ لَ التَّلَفُ أَوْ الضَّ صَ امَ حَ هُ إنَّ نَّ يْهِ أَ لَ ى عَ ) إنْ ادَّعَ طَ رَّ فَ
، أَوْ  نٍ هْ ، أَوْ دُ لَلٍ ، أَوْ بَ أْرٍ ، أَوْ فَ ةٍ ضَ ضِ أَرَ رْ قَ ، وَ وسٍ ، كَسُ يْهِ أَمْ الَ لَ ابُ عَ غَ َّا يُ انَ ممِ اءٌ أكَ وَ سَ

. كِتَابٍ بٍ وَ ثَوْ ارِ كَ تَعَ لِكَ بِاملُْسْ وِ ذَ ، أَوْ نَحْ ٍ ربْ حِ
انِ (إالَّ لِبَيِّنَةٍ ـ  يَوَ احلَْ يْهِ كَ لَ ابُ عَ غَ ا الَ يُ وَ مَ هُ هِ وَ بِّ ) لِرَ نْ مَ ْ يَضْ ا ملَ دِّ مَ لُ لَهُ (يفِ رَ وْ ) الْقَ (وَ

لُهُ  وْ بَلُ قَ قْ ينَئِذٍ الَ يُ ، فَحِ دَّ تَعِريِ الرَّ اءِ املُْسْ عَ فِ ادِّ وْ ةِ خلَِ ارَ عَ ِ نْدَ اإلْ ا املُْعِريُ عِ هَ دَ هَ ) أَشْ ةٍ ودَ قْصُ مَ
ا. َ هبِّ ا لِرَ هَ دِّ دُ لَهُ بِرَ هَ ا إالَّ لِبَيِّنَةٍ تَشْ هَ دِّ بِرَ
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وفعل املأذون ومثلهُ ال أرضَّ .
ولزمت املَقيَّدة بعمل أوْ أجل النقضائه وإال فال؛.....
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ا  هَ ارَ تَعَ أَنْ اسْ ) كَ هُ ثْلَ لَ (مِ عَ فْ ) أَنْ يَ ، (وَ ) لَهُ فِيهِ ونَ لَ (املَْأْذُ عْ لَ الْفِ عَ فْ جيوز للمستعري أَنْ يَ
ا  يْهَ لَ لَ عَ مَ دَبَّ فُولٍ فَحَ ا إرْ يْهَ لَ لَ عَ مِ ، أَوْ لِيَحْ هُ ثْلُ وَ مِ نْ هُ ا إلَيْهِ مَ كِبَهَ رَ ا فَ ذَ انٍ كَ ا ملَِكَ بَهَ كَ ْ لِريَ
نُ  مَ يَضْ ، وَ ُوزُ الَ جيَ ا فَ ا هلََ هَ ارَ تَعَ ا اسْ ثْلَ مَ  مِ رَ ةٍ أُخْ افَ سَ ا يفِ مَ َ ابُ هبِ هَ ا الذَّ أَمَّ ، وَ حٍ مْ دَبَّ قَ إرْ

. حُ جَ َرْ وَ األْ هُ مِ وَ اسِ لِ ابْنِ الْقَ وْ ىلَ قَ ةِ عَ ارَ جَ ِ اإلْ طِبَتْ كَ إنْ عَ
  . وزُ الَ جيَُ (١) فَ ا لَهُ هَ ارَ تَعَ َّا اسْ ) ممِ َّ (الَ أَرضَ

U◊⁄¬d;ÎÅËŒ∏\;ÎÑ]¬iàˆ\;„d;‹á÷h;]Ÿ

 ، كُوبٍ لَهُ ا، أَوْ رُ ذَ لِهِ لِكَ ْ ، أَوْ محَ دَبٍّ نِ إرْ طَحْ ) كَ لٍ مَ ةُ بِعَ يَّدَ ةُ (املُْقَ ارَ تِعَ سْ (ولزمت) االِ
، لِ َجَ لِ أَوْ األْ مَ ائه) أي الْعَ نْقِضَ ثَرَ (الِ ، أَوْ أَكْ لَّ ، أَوْ أَقَ امٍ ةِ أَيَّ عَ بَ أَرْ ) كَ لٍ (أَوْ أَجَ

عِ  ضْ نَى، أَوْ لِوَ كْ ، أَوْ سُ ةٍ اعَ رَ ا لِزِ ضً ارُ أَرْ تَعَ انَ املُْسْ اءٌ كَ وَ ، سَ هُ بْلَ ا قَ هَ ذُ ا أَخْ َ هبِّ يْسَ لِرَ لَ فَ
ا. ضً رَ انَ عَ ، أَوْ كَ لِكَ ِ ذَ ريْ ْلٍ أَوْ غَ كُوبٍ أَوْ محَ ا لِرُ انً يَوَ انَ حَ َا، أَوْ كَ ءٍ هبِ ْ يشَ

تَى ـ  مَ ا  هَ ذُ أَخْ ا  َ هبِّ لِرَ وَ  ، مُ زَ لْ تَ  ( الَ (فَ لِقَتْ  أُطْ بَلْ  لٍ  أَجَ أَوْ  لٍ  مَ بِعَ يِيدٌ  قْ تَ نْ  كُ يَ  ( إِالَّ (وَ
. عِيفٌ يْخُ ضَ يْهِ الشَّ لَ ى عَ شَ ا مَ مَ ، وَ دِ تَمَ ىلَ املُْعْ ةً عَ ادَ ادُ ملِِثْلِهِ عَ رَ ا تُ رَ مَ دْ مُ قَ زَ لْ الَ يَ ، وَ اءَ شَ

. ا فحمل عليها حجارةً (١) كام لو استعارها ليحمل عليها قمحً
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ه، وإال حلف  قُ يل، وتلف ضمنُه املْرسل إن صدَّ رسل الستعارة نحو حُ وإن زعم أنَّه مُ
ومؤنةُ  ا  رشيدً كان  إن  ضمن  بالتَّعدي  اعْرتف  وإن  لبينة  إال  الرسول  وضمن  وبرئ 

ها عىل املُستعري، والعلف عىل رهبا. أخذها وردِّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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 ( ٍّ يلِ حُ وِ  نَحْ ةِ  ارَ تِعَ سْ (الِ نٌ  فُالَ نِي  لَ سَ أَرْ  : الَ قَ بِأَنْ   ( لٌ سَ رْ مُ هُ  نَّ (أَ صٌ  خْ شَ  ( مَ عَ زَ إِنْ  (وَ
) لَهُ  لُ سَ نَهُ املُْرْ مِ ، (ضَ نْهُ ) مِ لِفَ هُ (تَ نَّ ى أَ هُ وادَّعَ ذَ أَخَ لَبَ فَ ا طَ عَ لَهُ مَ فَ دَ قَ وَ دَّ مْ لَهُ فَصَ نْكُ مِ

. الِهِ سَ ) يفِ إرْ هُ قَ دَّ (إنْ صَ
( ولُ سُ نَ الرَّ مِ ضَ ئَ وَ بَرِ هُ (وَ لَ سَ ا أَرْ هُ مَ نَّ ) أَ لَفَ هُ (حَ قُ دِّ ) يُصَ إِالَّ (وَ

الَ  ، وَ هُ لَ سَ نْ أَرْ ىلَ مَ ينَئِذٍ عَ نُ حِ امَ الضَّ نٌ فَ هُ فُالَ لَ سَ هُ أَرْ نَّ دُ لَهُ أَ هَ ) تَشْ ْلِفُ (إالَّ لِبَيِّنَةٍ الَ حيَ وَ
نَ  مِ ، (ضَ دٌ هُ أَحَ لْ سِ رْ ْ يُ هُ ملَ نَّ أَ ي) وَ ولُ بِالتَّعَدِّ سُ فَ الرَّ َ رتَ إِنْ اعْ . (وَ هُ فَ لَ ي حَ ينِهِ الَّذِ ةَ بِيَمِ َ ربْ عِ

. امَ يْهِ لَ نَ عَ امَ ا، إذْ الَ ضَ يهً فِ الَ سَ بِيا، وَ ا) الَ صَ يدً شِ انَ رَ إنْ كَ
;U\ ⁄ÄÑÂ;\ ⁄É|^;ÏÁÑ]¬’\;Ï›ıŸ

ىلَ ـ  ا (عَ هَ دِّ ةُ رَ نَ ؤْ ، وَ مُ ةٍ نَ تَاجُ ملُِؤْ ْ انَ حيَ ا إنْ كَ َ هبِّ َلِّ رَ نْ حمَ ةُ مِ يَّ ارِ ةُ أخذها) أي  الْعَ نَ ؤْ مُ (وَ
 ، تَعِريِ ىلَ املُْسْ قِيلَ عَ ، وَ تَعِريِ ىلَ املُْسْ ا) الَ عَ َ هبِّ ىلَ رَ تَعِريِ (عَ نْدَ املُْسْ يَ عِ هِ ) وَ لَفُ الْعَ ، وَ تَعِريِ املُْسْ

 . يحٍ جِ يْخُ بِالَ تَرْ ا الشَّ َ مهُ رَ كَ نِ ذَ الَ وْ الْقَ وَ
 * * *
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ما الوديعة؟ وبم يكون ضامهنا؟ وما حكم من تاجر بالوديعة؟ س١: 
ما حكم من مات وعنده وديعة؟ ومتى يربأ متسلف الوديعة من ضامهنا؟  س٢: 

ومتى ال يربأ؟ وما حكم أخذ أجرة حملها؟
ما العارية؟ وما حكمها؟ وما أركاهنا؟ بنيِّ رشوط كل ركن، وما الذي  س٣: 

 يفعله املستعري بالعارية؟
عىل من يكون ضامن العارية؟ وعىل من تكون مؤنة أخذها وردها؟ س٤: 

 * * *
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الغصب،  يف (أحكام  املضمنة  الفقهية  دراسة املوضوعات  بعد  من الطالب  يتوقع 

الشفعة، القراض، اإلجارة) أن:
يستنبط حكم الغصب، الشفعة، القراض، اإلجارة من النصوص الرشعية.ـ ١
يوضح أركان الغصب ورشوط كل ركن.ـ ٢
يوضح أركان الشفعة ورشوط كل ركن.ـ ٣
يوضح أركان القراض ورشوط كل ركن.ـ ٤
يوضح أركان اإلجارة ورشوط كل ركن.ـ ٥
العني ـ ٦ ضامن  وحكم  اإلجارة  القراض،  الشفعة،  الغصب،  مبطالت  حيدد 

            املؤجرة.
يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ ٧
يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ ٨
يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ ٩
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ا بال حرابة وأدب مميز. ا تعديً الغصب: أخذ مال قهرً
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Ž„ ŽŸ]“̨ łt˛̂Ą̂; Žf łë∆̨ł’\; Ž‡]Ę̈d̨; Ž∫; fig]d̨

U„ÁÖ¬h

. ةٍ ابَ رَ ا بِالَ حِ يً دِّ عَ ا تَ رً هْ الٍ قَ ذُ مَ : أَخْ بُ الْغَصْ
UÀÁÖ¬i’\;{Öå

، االً يٍّ مَ مِ ذُ آدَ : أَيْ أَخْ هُ َ ريْ غَ بَ وَ لُ الْغَصْ مَ نْسٌ يَشْ ): جِ الٍ ذُ مَ (أَخْ
طْ  قَ فَ ةِ  عَ املَْنْفَ ىلَ  عَ ءُ  تِيالَ سْ االِ وَ  هُ وَ ي  التَّعَدِّ بِهِ  جَ  رَ فَخَ  ، اتُ الذَّ  : املَْالِ نْ  مِ املُْتَبَادِرُ  وَ

. ةِ ابَّ ارِ أَوْ الدَّ اتِ الدَّ ىلَ ذَ ءٍ عَ تِيالَ نْ غري اسْ ةٍ مِ ابَّ كُوبِ دَ رُ ارٍ وَ نَى دَ كْ سُ كَ
ةِ  دِيعَ ، والْوَ ينِ نْ املَْدِ نِ مِ يْ الدَّ ، وَ بَةٍ هِ لَفٍ وَ سَ ةٍ وَ يَّ ارِ عَ ا كَ تِيَارً ذُ اخْ َخْ جَ بِهِ األْ رَ ا) خَ رً هْ (قَ

. تِيَارِ خْ هُ بِاالِ نْدَ نْ عِ ا ممَ هَ وَ نَحْ وَ
بٍ  اصِ نْ غَ ، أَوْ مِ هُ نْدَ يَ عِ نْ هِ الً مَ رَ أَوَّ يْثُ أَنْكَ ا حَ رً هْ رَ قَ كَ ا ذَ ذَ مَ جَ بِهِ أَخْ رَ ا) أَخْ يً دِّ عَ (تَ

. رٌ هْ هُ قَ عَ نْ مَ كُ ْ يَ ذِ ملَ َخْ الَ األْ قَ حَ ارِ إِنَّ السَّ سُ فَ تِالَ خْ االِ ةُ وَ قَ ِ جَ بِهِ الرسَّ رَ خَ ؛ وَ هُ وَ نَحْ وَ
.« ةٍ ابَ رَ : «بِالَ حِ لِهِ وْ ا بِقَ هَ جَ رَ أَخْ ، فَ ةُ ابَ رَ ِ يَتْ احلْ قِ بَ وَ

صٍ  خْ الِ شَ ىلَ مَ ىلَ عَ تَوْ نْ اسْ مَ ، فَ عْلِ هُ بِالْفِ ذْ أْخُ ْ يَ لَوْ ملَ يْهِ وَ لَ ءُ عَ تِيالَ سْ : االِ ذِ َخْ ادُ بِاألْ املُْرَ وَ
. بٌ اصِ وَ غَ هُ هِ فَ عِ ضِ وْ نْ مَ هُ مِ لْ نْقُ ْ يَ لَوْ ملَ نْهُ وَ هُ مِ بَّ نَعَ رَ بِأَنْ مَ

. وصٌ ْصُ دٌّ خمَ دْ فِيهِ حَ رِ ْ يَ لَكِنْ ملَ ةِ وَ ورَ ُ ينِ بِالرضَّ نْ الدِّ ةٌ مِ لُومَ عْ تُهُ مَ مَ رْ U„⁄“t;حُ

هِ تعاىل  قِّ اللَّ اكِمُ حلَِ اهُ احلَْ رَ بِيا بِامَ يَ لَوْ صَ ) وَ َيِّزٌ بٌ (ممُ اصِ )غَ أُدِّبَ عقوبة الغاصب: (وَ
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كمدعيه عىل صالح 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

دْ  بَ قَ إِنَّ الْغَاصِ ؛ فَ يٍ فْ عَ نَ ا، أَوْ مَ َ ، أَوْ مهُ نٍ جْ ، أَوْ سَ بٍ ْ نْهُ ـ بِرضَ وبُ مِ نْهُ املَْغْصُ ا عَ فَ لَوْ عَ وَ
دْ  قَ وَ ا  بِريً كَ ونُ  يَكُ دْ  قَ وَ  ، لِكَ ذَ كَ ونُ  يَكُ الَ  دْ  قَ وَ  ، يَانٍ غْ طُ وَ يٍ  بَغْ ا  ذُ  ، لِكَ بِذَ ا  ورً هُ شْ مَ ونُ  يَكُ

. لِكَ اكِمُ لَهُ النَّظَرُ يفِ ذَ احلَْ ا، فَ غِريً ونُ صَ يَكُ
بِيَّ  رَ فِيهِ الصَّ كَ ذَ »، فَ ثٍ نْ ثَالَ مُ عَ لَ فِعَ الْقَ : «رُ يثِ دِ دَّبُ حلَِ ؤَ يِّزَ الَ يُ بِيَّ املُْمَ : إنَّ الصَّ قِيلَ وَ

تَلِمَ ْ تَّى حيَ حَ
إِنَّ  فَ لِكَ  لِذَ  ، ةَ ابَّ الدَّ دِّبُ  ؤَ يُ امَ  كَ وَ  ، لِيمِ لِلتَّعْ دَّبُ  ؤَ يُ امَ  كَ الِهِ  حَ حِ  الَ ِصْ إلِ أْدِيبَهُ  تَ بِأَنَّ  دُّ  رَ يُ وَ
هُ  نَّ كَّ أَ الَ شَ يِ فَ دِ النَّهْ رَّ جَ تَثِلْ بِمُ مْ ْ يَ ملَ ا وَ دً مْ هِ عَ ِ ريْ آنِ أَوْ غَ رْ لِيطَ يفِ الْقُ دَ التَّخْ ا قَصَ بِيَّ إذَ الصَّ

. بَ صَ ا غَ ا إذَ ذَ كَ ، فَ الِهِ حِ حَ الَ دَّبُ لِصَ ؤَ يُ
 ( الِحٍ ىلَ صَ ا. (عَ َ مهُ وَ ةَ أَوْ نَحْ قَ ِ بَ أَوْ الرسَّ ى الْغَصْ نْ ادَّعَ دَّبُ مَ ؤَ امَ يُ ) أَيْ كَ يهِ عِ دَّ مُ ـ (كَ

ا، َذَ ارُ إلَيْهِ هبِ لِكَ الَ يُشَ ورٍ بِذَ هُ شْ مَ
 ، َةِ امتَ هِ املُْشَ جْ ىلَ وَ انَ عَ ا كَ ةِ إذَ قَ ِ مِ بِالرسَّ ِ املُْتَّهَ ريْ ىلَ غَ عِي عَ دَّبُ املُْدَّ ؤَ امَ يُ : إنَّ ادِرِ يفِ النَّوَ وَ

 . الَ ةِ فَ مَ هِ الظُّالَ جْ ىلَ وَ ا عَ أَمَّ
نيَ  مِ مِ أَوْ الَ يَ رْ نْ الْغُ أَ مِ َ ْلِفُ لِيَربْ لْ حيَ هَ . وَ يْهِ لَ ى عَ عَ ىلَ املُْدَّ الَ أَدَبَ عَ الِ فَ تُورُ احلَْ سْ ا مَ أَمَّ وَ

. نِ الَ وْ يْهِ؟ قَ لَ عَ
إِنْ  أَ، فَ َ ْلِفُ لِيَربْ حيَ ، وَ يْهِ لَ ى عَ عَ ىلَ املُْدَّ الَ أَدَبَ عَ رْ بِهِ فَ تَهِ شْ ْ يَ ملَ لِكَ وَ ارُ إلَيْهِ بِذَ نْ يُشَ ا مَ أَمَّ وَ

، قَّ تَحَ اسْ عِي وَ لَفَ املُْدَّ لَ حَ نَكَ
رَّ  تَمَ إِنْ اسْ ، فَ نُ جَ يُسْ ، وَ بُ َ يُرضْ ، وَ دُ َدَّ هيُ ، وَ ْلِفُ هُ حيَ إِنَّ َ النَّاسِ فَ اءِ بَنيْ دَ رَ بِالْعَ تُهِ إِنْ اُشْ فَ
ةُ  ثَ لِكَ ثَالَ ؟ يفِ ذَ هِ أَوْ الَ ارِ رَ ذُ بِإِقْ خَ ؤْ لْ يُ هَ ، فَ يدِ دِ دَ التَّهْ عْ فَ بَ َ رتَ إِنْ اعْ ، وَ كَ ودِهِ تُرِ حُ ىلَ جُ عَ
 ، فَالَ إِالَّ هِ وَ ارِ رَ ذَ بِإِقْ ى بِهِ أُخِ عَ ءَ املُْدَّ ْ َ اليشَّ نيَّ : إنْ عَ قِيلَ ا، وَ قً طْلَ هِ مُ ارِ رَ ذُ بِإِقْ خَ ؤْ : قِيلَ يُ الٍ وَ أَقْ
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ولو  ولبلده،  لوجوده  وصرب  بغالء،  ولو  املثيل  مثل  مات  ولو  باالستيالء  وضمن 
صاحبه الغاصب وله أخذُ الثمن إن عجل .....
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ءَ  ْ َ اليشَّ نيَّ لَوْ عَ هِ وَ ارِ رَ ذُ بِإِقْ خَ ؤْ هُ الَ يُ : إنَّ ةِ نَ وَّ مِ يفِ املُْدَ اسِ لُ ابْنِ الْقَ وْ قَ دُ وَ تَمَ وَ املُْعْ الثَّالِثُ هُ وَ

. هٌ رَ كْ هُ مُ َنَّ ألِ
Ufê]∆’\;„d;fl⁄ïÁ;]Ÿ

. بَهُ صَ ي غَ ءِ الَّذِ ْ ىلَ اليشَّ )عَ ءِ تِيالَ سْ يِّزُ (بِاالِ بُ املُْمَ ) الْغَاصِ نَ مِ ضَ (وَ
هُ  َ ريْ ا أَوْ غَ ارً قَ ؛عَ يْهِ لَ هِ عَ ِ ريْ ةِ غَ نَايَ يٍّ أَوْ جِ وِ امَ لِفَ بِسَ لَوْ تَ أيْ بمجرد االستيالء عليه، وَ

تْفَ أنفه. ) حَ اتَ لَوْ مَ (وَ
Ufê]∆’\;„fi⁄ïÁ;]Ÿ

ي  اوِ انَ يُسَ نيِ كَ مِ نيَ التَّضْ حِ ةً وَ َ رشْ ي عَ اوِ وَ يُسَ هُ بَهُ وَ صَ ا غَ إِذَ ءٍ فَ لَوْ بِغَالَ ) وَ ِّ ِثْيلِ ثْلَ املْ (مِ
ةٍ  اكِهَ فَ كَ  ُّ ِثْيلِ املْ طَعَ  قَ انْ لَوْ   ( (وَ اقِعِ  الْوَ رِ  عْ لِلسِّ نْظَرُ  يُ الَ  وَ  ، ثْلِهِ بِمِ ذَ  أُخِ  ، هُ سَ كْ عَ أَوْ   ، ةً ْسَ مخَ
 ، ابِلِ ) يفِ الْقَ ودِهِ جُ يْهِ بِهِ (لِوُ لَ قْيضِ عَ يَ ا وَ وبً جُ ) وُ ربََ تْ (صَ مَ دَ مَّ انْعَ َا(١) ثُ اهنِ ا يفِ إبَّ بَهَ صَ غَ وَ
 ، بِ عَ الْغَاصِ وبُ مَ نْ املَْغْصُ كُ ْ يَ ا ملَ ا إذَ هُ فِيهَ ثْلَ يهِ مِ فِّ يُوَ بَهُ فِيهِ فَ صَ ي غَ َ (لبلده) الَّذِ ربَ ) صَ (وَ
؛  بِ دِ الْغَصْ لَ ِ بَ ريْ بِ يفِ غَ عَ الْغَاصِ وبُ مَ ءُ املَْغْصُ ْ انَ اليشَّ ) بِأَنْ كَ بُ بَهُ الْغَاصِ احَ لَوْ صَ بَلْ (وَ

. يْنِهِ ِثْلِ الَ عَ دَّ املْ بُ رَ تٌ يُوجِ وْ رَ فَ دٍ آخَ هُ لِبَلَ لَ قْ َنَّ نَ ألِ
 ، نِ عَ الثَّمَ فْ ) دَ لَ جَّ دِ (إنْ عَ ا الْبَلَ ذَ بِ يفِ هَ نْ الْغَاصِ ِّ مِ ِثْيلِ ) أي ثمن املْ نِ ذُ الثَمَ لَهُ أَخْ (وَ
هُ  َنَّ ؛ ألِ هُ عَ هُ مَ دَ جَ يْثُ وَ يْئِهِ حَ ِ شَ نيْ ذُ عَ لَيْسَ لَهُ أَخْ ، وَ يْنٍ نٍ يفِ دَ يْ خِ دَ نْ فَسْ نِعَ ملَِا فِيهِ مِ إِالَّ مُ وَ

. هِ لَهُ عِ فْ بُ بِدَ ضَ الْغَاصِ رْ ْ يَ ا ملَ بِ إذَ دِ الْغَصْ لَ هُ يفِ بَ ثْلُ يْسَ لَهُ إالَّ مِ لَ ، فَ لِهِ اتَ بِنَقْ دْ فَ قَ

(١) وقت ظهورها.



X ١٥٦الصف الثاين الثانو

واملنع منه للتوثق بكرهن
وفات بتغيري ذاته، ونقلِه .....
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أَوْ  بِبَيْعٍ  املغصوب  ىف  فِ  ُّ التَّرصَ نْ  مِ بِ  الْغَاصِ منع  أي   ( منه (املَنْعُ للمغصوب  (و) 
نْهُ  مِ ثَّقَ  تَوَ يَ أَنْ  لِ  َجْ ألِ اتِهِ  وَ لِفَ هُ  ذُ أَخْ لَهُ  لَيْسَ  انَ  كَ إِنْ  وَ  ، رَ آخَ دٍ  بِبَلَ هُ  عَ مَ هُ  دَ جَ وَ ا  إذَ هِ  ِ ريْ غَ

. نْهُ هُ مِ ذُ أْخُ ) يَ نٍ هْ رَ (بِكَ
 . ودٌ دُ رْ هُ فِيهِ مَ فُ ُّ تَرصَ ) فَ ثُّقِ هُ (لِلتَّوَ نَعَ ا مَ إِذَ وَ

تَّى  حَ هِ  ِ ريْ غَ أَوْ  لٍ  بِأَكْ فِيهِ  فُ  ُّ التَّرصَ الَ  وَ بُولُهُ  قَ لَهُ  بَ  هَ وَ ملَِنْ  ُوزُ  جيَ الَ  هُ  نَّ أَ نْهُ  مِ ذُ  خَ ؤْ يُ وَ
. ةَ يمَ ، أَوْ الْقِ ِثْلَ بِهِ املْ احِ طِيَ لِصَ عْ يُ

لِمَ  يْثُ عَ هُ حَ ثْلُ تُهُ أَوْ مِ بَ قِيمَ مَ الْغَاصِ لَزِ ، وَ وبٍ فَاتَ غْصُ نْ مَ لِ مِ َكْ نْعُ األْ ذُ مَ خَ ؤْ نْهُ يُ مِ وَ
، هِ بِّ ِثْلَ لِرَ ةَ أَوْ املْ يمَ دُّ الْقِ رُ هُ الَ يَ نَّ أَ

يْهِ  لَ عَ وَ ؛  مْ هُ بَعْضُ مَ  زَ جَ بِهِ  وَ  ، عْلِ بِالْفِ دَّ  رُ يَ تَّى  حَ ا  هَ دُّ رُ يَ هُ  نَّ أَ لِمَ  عَ لَوْ  وَ بَلْ   : مْ هُ بَعْضُ الَ  قَ
. هُ كُ رْ عُ تَ رَ الْوَ فَ

UgÊë∆⁄’\;ǩÊ ĆÁ̌;]Ÿ

: الَ قَ وبَ فَ تُ املَْغْصُ وِّ فَ ا يُ ىلَ مَ مُ عَ لَّ تَكَ لَ يَ تَقَ مَّ انْ ثُ
رٍ  وَ عَ أَوْ   ، جٍ رَ عَ أَوْ   ، الٍ زَ ُ هبِ بِ  الْغَاصِ نْدَ  عِ  ( اتِهِ ذَ  ِ ريُّ (بِتَغَ مُ  وَّ املُْقَ ا  ذَ كَ وَ  ُّ ِثْيلِ املْ  ( اتَ فَ (وَ
امَ  كَ يٍّ  وِ امَ بِسَ لَوْ  وَ يَاعٍ  ضَ أَوْ   ، بٍ ْ رشُ أَوْ   ، لٍ أَكْ أَوْ   ، تٍ وْ بِمَ يْنِهِ  عَ ابُ  هَ ذَ ىلَ  أَوْ فَ ا،  هَ وِ نَحْ وَ

. مَ دَّ قَ تَ
انَ  ةِ إنْ كَ فَ لْ عَ الْكُ مَ ثْلِيا، وَ انَ مِ ، إنْ كَ ةٌ فَ لْ نْ فِيهِ كُ كُ ْ َيَ لَوْ ملَ دٍ وَ ) لِبَلَ لِهِ ) يفوت (بنَقْ (وَ

ا. مً وَّ قَ مُ
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، وقمح طحن، وحب بذر، وقيمة املقوم  ودخولِ صنعةٍ فيه، كنقرة صيغت، وطني لُبِّنَ
ا فيه. وما أحلق به كغزل وحيل وآنية، وإن جلد ميتة مل يدبغ، أو كلبًا مأذونً

رسَ يف أخذه، ..... ري ربُّه إن بنى أو غَ وخُ
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ةٍ  فِضَّ أَوْ   ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ ةٍ  :قِطْعَ أَيْ  ( ةٍ رَ نُقْ وبِ (كَ املَْغْصُ يفِ   ( ةٍ نْعَ ولِ (صَ خُ بدُ يفوت   ( (وَ
. لِيا أَوْ آنِيَةً يغَتْ حُ يدٍ صِ دِ اسٍ أَوْ حَ نُحَ وَ

 . بْزٍ نيِ خُ جِ عَ ، وَ نَ جِ قِيقٍ عُ دَ ) ، وَ نَ حٍ طُحِ مْ قَ عِلَ لَبِنًا (وَ ) أَيْ جُ ) يفوت (بطِنيٍ لُبِّنَ (وَ
.« عٌ رْ لِهِ «زَ وْ ادُ بِقَ وَ املُْرَ هُ ) وَ رَ (و) يفوت بحبٍّ (بُذِ

ا ـ  ضَ ثْلِهِ إالَّ بِرِ ذُ مِ ُ أَخْ تَعَنيَّ ثْلِيا، بَلْ يَ انَ مِ هُ إنْ كَ ذُ هِ أَخْ بِّ يْسَ لِرَ لَ اتٌ فَ وَ لَ فَ صَ تَى حَ مَ وَ
. مَ دَّ قَ امَ تَ بِ كَ مَ الْغَصْ وْ ةِ يَ يمَ ذِ الْقِ هِ، أَوْ أَخْ ذِ َ أَخْ هُ بَنيْ بُّ َ رَ ريِّ ا خُ مً وَّ قَ انَ مُ إِنْ كَ ، وَ بِ الْغَاصِ

نْ ـ  مِ مِ وَّ ) بِاملُْقَ قَ ِ ا (أُحلْ ةَ مَ ) قِيمَ ، (وَ انٍ يَوَ ، أَوْ حَ ضٍ رَ نْ عَ ) مِ مِ وَّ ةَ املُْقَ نَ (قِيمَ مِ ) ضَ (وَ
جٍ  اتَتْ بِنَسْ ا فَ َا إذَ إِهنَّ ، فَ نٍ دِ عْ نْ مَ ) مِ آنِيَةً ، وَ ٍّ يلِ حُ ، وَ لٍ زْ غَ بِ (كَ نْدَ الْغَاصِ اتَ عِ ا فَ ِثْلِيَّاتِ إذَ املْ
ذُ  أْخُ ا، بَلْ يَ هَ ثْلَ ذُ مِ أْخُ هُ الَ يَ إِنَّ ا فَ َ اهتُ تْ ذَ اعَ ىلَ إنْ ضَ أَوْ ، وَ رَ ةٍ أُخْ يَاغَ ٍ أَوْ صِ رسْ هُ أَوْ بِكَ وِ نَحْ وَ
انَ  ) كَ بِغَ (أَوْ ىلَ إنْ دُ أَوْ )، وَ غْ بَ دْ ْ يُ يْتَةٍ ملَ دَ مَ لْ وبُ (جِ انَ املَْغْصُ ) كَ إِنْ ا، (وَ بِهَ صْ مَ غَ وْ ا يَ تَهَ قِيمَ

( ا فِيهِ ونً أْذُ بًا مَ لْ (كَ
الِ  وَ طَأُ يفِ أَمْ اخلَْ دُ وَ مْ الْعَ ، وَ نُ مَ هُ يَضْ إِنَّ طَأً فَ لَوْ خَ ا وَ يَّبَهَ ا أَوْ عَ هَ فَ لَ نْ أَتْ بِ مَ ثْلُ الْغَاصِ مِ وَ

. اءٌ وَ النَّاسِ سَ
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(أَوْ ـ  ا،  يْهَ لَ عَ بُ  الْغَاصِ نَى)  بَ (إنْ  ا  ضً أَرْ انَ  كَ ا  إذَ وبِ  املَْغْصُ ءِ  ْ اليشَّ بُّ  رَ  ( ُ ريَّ (وخَ
نْ نْهُ مِ بَ مِ صَ ا غَ ه) أي أخذ مَ ذِ بِ بني (أَخْ هِ الَ لِلْغَاصِ بِّ يَارُ لِرَ ِ اخلْ ا، فَ رً جَ ا شَ ) فِيهِ سَ رَ غَ
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ه بتسوية أرضه، أو جنى أجنبي، فإن  ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة مل يتوهلا  وأمرُ
اتبَّع الغاصبَ بقيمته يوم الغصب رجع عىل اجلاين بقيمته يوم اجلناية قلّت أو كثرت 

عنها، وإن اتبع اجلاين فأخذ أقل رجع بالزائدِ عىل الغاصب .....
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دَ  عْ ةٌ بَ انَ لَهُ قِيمَ ا إنْ كَ نْقُوضً تِهِ مَ ) قِيمَ عِ فْ عَ (دَ ، مَ سٍ رْ نْ بِنَاءٍ، أَوْ غَ ا مِ ا فِيهَ مَ ، وَ ضِ َرْ األْ
ةِ  رَ اطِ أُجْ قَ دَ إسْ عْ ، بَ َ رضَ ، أَوْ أَخْ َرَ هُ بِأَمحْ قَ وَّ زَ صٍّ وَ جِ ، وَ ابٍ َ رتُ ةَ لَهُ كَ ا الَ قِيمَ ، الَ مَ النَّقْضِ

هِ ..... سِ بُ بِنَفْ ا) الْغَاصِ هلََّ تَوَ ْ يَ ةٍ ملَ فَ لْ (كُ
؛ انَتْ امَ كَ ضِ كَ َرْ ةِ األْ يَ وِ عَ تَسْ لِكَ مَ ىلَّ ذَ تَوَ هُ الَ يَ أْنُ انَ شَ ، إنْ كَ ةٍ مَ دْ أَوْ خِ

ا  مَ : وَ ، قِيلَ ةٌ َ رشْ : عَ ا قِيلَ إِذَ ؟ فَ رِ لَوْ نُقِضَ جَ ا الْبِنَاءِ أَوْ الشَّ ذَ ي نَقْضَ هَ اوِ : كم يُسَ الُ يُقَ فَ
. تَّةً بِ سِ مَ لِلْغَاصِ رِ ، غَ ةٌ عَ بَ : أَرْ ا قِيلَ إِذَ ؟ فَ ضِ َرْ ةَ األْ يَ وِ تَسْ مَ وَ دْ ىلَّ اهلَْ تَوَ نْ يَ ةُ مَ رَ أُجْ

ةِ،  َ ِيعَ الْعَرشَ مَ لَهُ املَْالِكُ مجَ رِ ةً غَ مَ دْ ، أَوْ خِ هِ سِ لِكَ بِنَفْ ىلَّ ذَ تَوَ هُ أَنْ يَ أْنَ بُ شَ انَ الْغَاصِ ا كَ إِذَ فَ
. هُ سَ رَ ا غَ عَ مَ لَ قْ نَاهُ أَوْ يَ ا بَ مَ مَ ْدِ دَ أَنْ هيَ عْ ) بَ هِ ضِ ةِ أَرْ يَ وِ هِ بِتَسْ رِ َ (أَمْ بَنيْ وَ

U„eê]≈;Ö̌Ë≈;gÊë∆⁄’\;Ì÷¡;Ìfip;Ê’;€“u’\

تْبَعَ  يَ أَنْ   َ بَنيْ بِ  الْغَاصِ  ُ ريْ :غَ أَيْ  ( نَبِيٌّ (أَجْ وبِ  املَْغْصُ ىلَ  نَى)عَ (جَ إنْ  هُ  بُّ رَ  َ ريِّ خُ وَ
. َ اينِ بَ أَوْ اجلَْ الْغَاصِ

اينِ ـ  اجلَْ ىلَ  (عَ بُ  الْغَاصِ  ( عَ جَ رَ  ، بِ الْغَصْ مَ  وْ يَ تِهِ  يمَ بِقِ بَ  (الْغَاصِ هُ  بُّ رَ  ( بَعَ اتَّ إِنْ  (فَ
. ونُ لَهُ ائِدُ يَكُ الزَّ ا) وَ نْهَ تْ عَ ثُرَ بِ (أَوْ كَ مَ الْغَصْ وْ تِهِ يَ نْ قِيمَ ) عَ لَّتْ ، قَ ةِ نَايَ ِ مَ اجلْ وْ تِهِ يَ يمَ بِقِ

ـ ـ  بِ  الْغَصْ مَ  وْ يَ تِهِ  قِيمَ نْ  مِ  ( لَّ أَقَ ذَ  أَخَ (فَ ةِ  نَايَ ِ اجلْ مَ  وْ يَ ةِ  يمَ بِالْقِ  ( َ اينِ اجلَْ بَعَ  اتَّ إِنْ  (وَ
اينِ  اجلَْ نْ  مِ ذَ  أَخَ فَ ـ   َ رشَ عَ ةَ  ْسَ مخَ بِ  الْغَصْ مَ  وْ يَ وَ ةً  َ رشْ عَ ةِ  نَايَ ِ اجلْ مَ  وْ يَ تُهُ  قِيمَ انَتْ  كَ لَوْ  امَ  كَ
( بِ الْغَاصِ ىلَ  (عَ ِثَالِ  املْ يفِ  ةُ  سَ مْ اخلَْ وَ  هُ وَ  ( ائِدِ بِالزَّ عَ  جَ (رَ  ، هُ مُ زَ لْ تَ الَّتِي  َا  َهنَّ ألِ ؛  ةَ َ الْعَرشَ
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وله هدم بناء عليه، وغلة مستعمل.
وأرض بنيت، وما أنفق ففي الغلة،.....
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، أَوْ ـ  بَةً شَ ا، أَوْ خَ ودً مُ انَ عَ ا كَ ، إذَ وبِ ىلَ املَْغْصُ بُ عَ نَاهُ الْغَاصِ ) بَ مُ بِنَاءٍ دْ هِ (هَ بِّ (و) لِرَ
. تِهِ ذُ قِيمَ أَخْ هُ وَ كُ رْ لَهُ تَ ، وَ يْهِ لَ ا عَ مِ مَ دْ دَ هَ عْ يْئِهِ بَ َ شَ نيْ ذُ عَ يَأْخُ ا، فَ رً جَ حَ

انَ ـ  اءٌ كَ وَ ، سَ اهُ رَ ، أَوْ أَكْ بُ هُ الْغَاصِ لَ مَ تَعْ ا اسْ ) إذَ لٍ مَ تَعْ سْ وبٍ (مُ غْصُ ) مَ ةُ لَّ ) لَهُ (غَ (وَ
. ورِ هُ ىلَ املَْشْ ، عَ لِكَ َ ذَ ريْ ا، أَوْ غَ ضً ، أَوْ أَرْ ةً ابَّ دَ

 ِ ريْ غَ نْ  مِ أَ  نَشَ ا  إذَ إالَّ   ، لَهُ امَ تِعْ اسْ هِ  بِّ رَ ىلَ  عَ تَ  وَّ فَ لَوْ  وَ  ، يْهِ لَ عَ ءَ  ْ يشَ الَ  فَ هُ  لْ مِ تَعْ سْ يَ  ْ ملَ ا  إِذَ فَ
. رٍ ثَمَ وفٍ وَ صُ ، وَ بَنٍ لَ لٍ كَ امَ تِعْ اسْ

أَوْ  ا  نَهَ كَ سَ وَ  ، بِنَاءً ا  فِيهَ نَى  بَ أَيْ  ا،  نَاهَ بَ وَ ا  ضً أَرْ بَ  صَ غَ لَوْ  امَ  كَ أي  بنيت)  (وأرض   
ءَ  ْ الَ يشَ ا فَ هَ رِ كْ ْ يُ ملَ نْ وَ كُ ْ يَسْ إِنْ ملَ ، فَ بْنِيَّةً ا الَ مَ احً رَ بِ بَ ىلَ الْغَاصِ ا عَ هَ اؤُ ا كِرَ َ هبِّ لِرَ ا، فَ اهَ رَ أَكْ

. اءً بُ كِرَ دُ الْبِنَاءِ الَ يُوجِ َرَّ َا، إذْ جمُ هبِّ لِرَ
ا،  هَ جِ عِالَ ضِ وَ َرْ يِ األْ قْ سَ ، وَ ةِ ابَّ لَفِ الدَّ عَ ؛ كَ وبِ ىلَ املَْغْصُ بُ عَ ) الْغَاصِ قَ فَ ا أَنْ مَ ـ (وَ
 ( ةِ لَّ ونُ (ففِي) أي يف نَظِريِ (الْغَ نْهُ يَكُ وبِ مِ غْصُ دَّ لِلْمَ َّا الَ بُ لِكَ ممِ وِ ذَ نَحْ رٍ وَ جَ ةِ شَ مَ دْ خِ وَ
 ، حٌ اضِ وَ ا فَ يَ اوَ إِنْ تَسَ ، فَ ظْلَمُ مَ الَ يُ لَ إِنْ ظَ هُ وَ َنَّ ؛ ألِ وبِ دِ املَْغْصُ نْ يَ بُ مِ ا الْغَاصِ هَ لَّ تَغَ الَّتِي اسْ
ةَ  لَّ غَ الَ  انَ  كَ ا  إذَ هُ  نَّ أَ امَ  كَ  . ائِدِ بِالزَّ بِ  لِلْغَاصِ وعَ  جُ رُ الَ  فَ ةِ  لَّ الْغَ ىلَ  عَ ةُ  قَ النَّفَ ادَتْ  زَ إِنْ  وَ

. هِ ةِ لِظُلْمِ قَ وعَ لَهُ بِالنَّفَ جُ الَ رُ وبِ فَ غْصُ لِلْمَ
ا. هَ ائِدِ وعُ بِزَ جُ هِ الرُّ بِّ لِرَ ةِ فَ قَ ىلَ النَّفَ ةُ عَ لَّ ادَتْ الْغَ إِنْ زَ وَ
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وله تضمينه إن وجده يف غري حمله بغريه أو معه واحتاج لكلفة، وإال أخذه، أو سافر هبا 
ا حلالته، أو كرسه وضمن النقص. ورجعت بحاهلا، أو أعاد مصوغً
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بَ  الْغَاصِ أي  ه)  دَ جَ وَ (إن  تَهُ  قِيمَ بِ  الْغَاصِ نيُ  مِ تَضْ وبِ  املَْغْصُ لرب  أي  (وله) 
ُ إىلَ  ربْ هُ الصَّ مُ زَ لْ الَ يَ . وَ وبِ ِ املَْغْصُ ريْ رَ بِغَ دٍ آخَ لَ هُ يفِ بَ دَ جَ ، بِأَنْ وَ بِ ) أي الْغَصْ هِ َلّ ِ حمَ ريْ (يفِ غَ

. هِ لِّ ُ ملَِحَ ربْ هُ الصَّ مُ زَ لْ هُ يَ إِنَّ ِّ فَ ِثْيلِ فِ املْ الَ ، بِخِ بِ لِّ الْغَصْ بَ ملَِحَ هَ ذْ أَنْ يَ
بِ  عَ الْغَاصِ وبَ مَ ِدْ املَْغْصُ ْ جيَ ا ملَ ا إذَ ذَ ، هَ يْنِهِ هُ بِعَ ذَ هِ لِيَأْخُ لِّ هُ ملَِحَ عَ وعَ مَ جُ هُ الرُّ فَ لِّ كَ لَهُ أَنْ يُ وَ
ْلٍ  ةِ محَ رَ هُ بِالَ أُجْ ذُ لَهُ أَخْ ) وَ ةٍ فَ لْ هِ (لِكُ لِّ هِ ملَِحَ وعِ جُ وبُ يفِ رُ ) املَْغْصُ تَاجَ احْ هُ وَ عَ هُ (مَ دَ جَ أَوْ وَ

. هُ رَ َ نْفِي رضَ هُ تَ تُ َ ريَ خِ لَهُ وَ
 ، يْنِهِ ) بِعَ هُ ذَ ، (أَخَ هِ لِّ هِ ملَِحَ وعِ جُ رُ ، وَ لِهِ ْ هِ يفِ محَ بِّ ىلَ رَ ةَ عَ فَ لْ الَ كُ ، وَ هُ عَ هُ مَ دَ جَ ) بِأَنْ وَ إِالَّ (وَ
امَ  هُ كَ عَ هُ مَ دَ جَ لَوْ وَ ، وَ هِ لِّ ُ ملَِحَ ربْ هُ الصَّ مُ زَ لْ هُ يَ إِنَّ ِّ فَ ِثْيلِ فِ املْ الَ ، بِخِ ةَ يمَ هُ الْقِ مَ زِ لْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُ وَ

. رَّ امَ مَ يلِهِ كَ طِ تَعْجِ ْ نَهُ بِرشَ ذَ ثَمَ أْخُ ازَ أَنْ يَ جَ . وَ مَ دَّ قَ تَ
UgÊë∆⁄’\;„d;kÊÁ;ˆ;]Ÿ

ِ نَقْصٍ يفِ ـ  ريْ نْ غَ ا) مِ اهلَِ رِ (بِحَ فَ نْ السَّ ) مِ عَتْ جَ رَ ةِ (وَ وبَ اتِ املَْغْصُ ) بِالذَّ رَ افَ إن (سَ
. اتٍ وَ رِ لَيْسَ بِفَ فَ دَ السَّ َرَّ َنَّ جمُ ا؛ ألِ هَ ذُ يْهِ أَخْ لَ ُ عَ تَعَنيَّ ةِ بَلْ يَ يمَ نيُ الْقِ مِ يْسَ لَهُ تَضْ لَ َا، فَ اهتِ ذَ

هُ  ذُ َ أَخْ تَعَنيَّ ، وَ نَ امَ الَ ضَ ُوىلَ فَ ) األْ الَتِهِ هِ (حلَِ ِ دَ كَرسْ عْ ا) بَ وغً صُ بُ (مَ ) الْغَاصِ ادَ (أَوْ أَعَ
. تُ وِّ فَ الَ يُ هُ فَ عِدْ ْ يُ ملَ ) وَ هُ َ (أَوْ كَرسَ

( شَ (النَقْصِ بُ أَرْ ) الْغَاصِ نَ مِ هُ (ضَ ذَ ا أَخَ ) إذَ (وَ
 ، ةَ يمَ الْقِ هُ  يمُ رِ غْ تَ هُ  لَ فَ تٌ  وِّ فَ مُ هُ  إنَّ  : الَ قَ وَ نْهُ  عَ عَ  جَ رَ مَّ  ثُ  ، لُ َوَّ األْ مِ  اسِ الْقَ ابْنِ  لُ  وْ قَ ا  ذَ هَ

 . لَ َوَّ حَ األْ جَّ رَ يْخُ وَ يْهِ الشَّ لَ ى عَ شَ مَ وَ
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ولغري حالته فالقيمة، كتغري ذاته ولو قل وإن بساموي، وله أخذه وأرش نقصه، ال 
ا، وملكه إن اشرتاه، أو ورثه، أو غرم قيمته لتلف أو نقص،والقول  إن أكله ربه مطلقً
له يف تلفه، ونعته، وقدره وجنسه، بيمينه إن أشبه، وإال فلربه، فإن ظهر كذبه، فلربه 

الرجوع، ....
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.ـ  ينَئِذٍ اتِهِ حِ وَ ) لِفَ ةُ يمَ الْقِ ُوىلَ (فَ ) األْ الَتِهِ ِ حَ ريْ هُ (لِغَ ادَ ) إنْ أَعَ (وَ
 ُ ريُّ لَّ التَّغَ لَوْ قَ رَّ (وَ امَ مَ وقِ كَ ِ السُّ ريُّ فِ تَغَ الَ ت، بِخِ وَّ فَ هُ مُ إِنَّ بِ فَ نْد الْغَاصِ )عَ اتِهِ ِ ذَ ريُّ تَغَ (كَ

( يٍّ وِ امَ إِنْ بِسَ وَ
مَ  وْ يَ ةِ  يمَ الْقِ ذُ  أَخْ وَ هُ  كُ رْ تَ وَ  ( هِ نَقْصِ شُ  أَرْ وَ هُ  ذُ أَخْ (لَهُ  ينَئِذٍ  حِ  ( (وَ ىلَ  أَعْ فَ ةٍ  ابَّ دَ الِ  زَ كهُ

. بِ الْغَصْ
Ufê]∆’\;„fi⁄ïÁ;ˆ;]Ÿ

ا)  قً طْلَ هُ (مُ بَ ِ رشَ أَوْ   ( هُ بُّ رَ هُ  لَ وَ (أَكَ ا  ابً َ رشَ أَوْ  ا  امً عَ طَ بَ  صَ غَ إنْ  بُ  الْغَاصِ نُ  مَ يَضْ  ( (الَ
. الَ بِ أَوْ نِ الْغَاصِ ةً أَوْ الَ بِإِذْ يَافَ ضِ

;UgÊë∆⁄’\;ÔÈç÷’;fê]∆’\;”÷⁄h

تَهُ  ) لَهُ (قِيمَ مَ رِ ، (أَوْ غَ نْهُ ) عَ هُ ثَ رِ ، (أَوْ وَ هِ بِّ نْ رَ ) مِ اهُ َ رتَ وبَ (إنْ اشْ بُ املَْغْصُ يملك الْغَاصِ
 ْ لَوْ ملَ ، وَ مِ رْ يْهِ بِالْغُ لَ كِمَ عَ : إنْ حُ ادُ املُْرَ . وَ اتِهِ ) يفِ ذَ هُ (أَوْ نَقْصٍ دَ جَ مَّ وَ ، ثُ يَاعٍ ) أَوْ ضَ لِتَلَفٍ

. لِ عْ مْ بِالْفِ رَ غْ يَ
;UÃ˜i|ˆ\;Åfi¡;ÿÊŒ’\;fl⁄̨’

 ( ينِهِ هِ بِيَمِ نْسِ جِ هِ، وَ رِ دْ قَ ، وَ تِهِ عْ نَ ، وَ هِ فِ لَ  (تَ وَ عْ ) دَ مٌ (يفِ ارِ هُ غَ َنَّ ؛ ألِ بِ ) لِلْغَاصِ لُ وْ الْقَ (وَ
. هُ أَمْ الَ بُّ بَهَ رَ ، أَشْ اهُ وَ عْ ) يفِ دَ بَهَ هُ (إنْ أَشْ بُّ هُ رَ الَفَ ا خَ إذَ

رَ  كَ ا ذَ اهُ مَ وَ عْ بِ يفِ دَ بُه) أي الْغَاصِ ذِ رَ كَ هَ إِنْ ظَ ينِهِ (فَ لُ بِيَمِ وْ ) الْقَ هِ بِّ لِرَ بِهُ (فَ شْ ) يُ إِالَّ (وَ
. اهُ فَ يْهِ بِامَ أَخْ لَ ) عَ وعُ جُ هِ الرُّ بِّ لِرَ (فَ
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واملشرتي منه ووارثه وموهوبه إن علموا كهو، وإال فالغلة للمشرتي..
وال يضمن الساموي بخالف غريه؛ لكن يبدأ بالغاصب، فإن تعذر فاملوهوب، ...
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وا)  لِمُ ، إنْ عَ هُ وبُ هُ وْ مَ ثُه) أي الغاصب، (وَ ارِ وَ ، (وَ بِ نْه) أي من الْغَاصِ ي مِ ِ رتَ (واملُْشْ
مِ  وَّ املُْقَ ، وَ ثْلِهِ ِّ بِمِ ِثْيلِ نِ املْ امَ نْ ضَ بِ مِ  يفِ الْغَاصِ رَ ا جَ مْ مَ ي فِيهِ ْرِ ، جيَ بِ الْغَاصِ بِ كَ بِالْغَصْ
امَ  أَهيَّ هُ  بُّ رَ تْبَعُ  يَ وَ  ، بَ الْغَصْ مْ  هِ لْمِ بِعِ ابٌ  صَّ غُ ُمْ  َهنَّ ألِ  ، يَّ وِ امَ السَّ وَ ةَ  لَّ الْغَ نُوا  مَ يَضْ وَ  ، تِهِ يمَ بِقِ

. اءَ شَ
ي  لِذِ ةُ  لَّ الْغَ وَ  . مِ لْ الْعِ مِ  دَ لِعَ ةٍ  بْهَ شُ بُ  احِ صَ هُ  َنَّ ألِ ي)؛  ِ رتَ شْ لِلْمُ ةُ  لَّ الْغَ وا (فَ لَمُ عْ يَ  ( إِالَّ (وَ

. لْ مِ تَعْ سْ ْ يَ هُ ملَ َنَّ بِ ألِ ىلَ الْغَاصِ ا عَ َ هُ هبِ بُّ عُ رَ جِ رْ الَ يَ ؛ وَ أْيتِ امَ يَ هِ كَ بِّ مِ بِهِ لِرَ كْ بَهِ لِلْحُ الشُّ
، بَلْ  اءَ امَ شَ تْبَعُ أَهيَّ يْثُ يَ لِكِ بِحَ امَ انِيًا لِلْ يامً ثَ رِ ونُ غَ :الَ يَكُ ) أَيْ يَّ وِ امَ نُ السَّ مَ الَ يَضْ ـ (وَ
نُ  مَ يَضْ ي  ِ رتَ املُْشْ انَ  كَ إِنْ  وَ  . بِ الْغَصْ مَ  وْ يَ تِهِ  قِيمَ نُ  امَ ضَ أَيْ   ، بِ الْغَاصِ ىلَ  عَ فِيهِ  نُ  امَ الضَّ

. اهُ بِهِ َ رتَ ي اشْ نَ الَّذِ بِ الثَّمَ هِ الْغَاصِ لِبَائِعِ
 ، دِ مْ ا يفِ الْعَ اقً فَ نُ اتِّ مَ هُ يَضْ إِنَّ طَأً، فَ ا أَوْ خَ دً مْ يْهِ عَ لَ نَى عَ يِّ بِأَنْ جَ وِ امَ ِ السَّ ريْ )غَ فِ الَ (بِخِ

. يِّ وِ امَ السَّ يْهِ فِيهِ كَ لَ نَ عَ امَ هُ الَ ضَ نَّ : أَ طَأِ. الثَّاينِ ِ يفِ اخلَْ يلَنيْ دِ التَّأْوِ ىلَ أَحَ عَ وَ
ودِهِ  جُ وُ نْدَ  عِ  ( بِ بِالْغَاصِ أُ  بْدَ (يَ يِّ  وِ امَ السَّ  ِ ريْ غَ يفِ  مَ  رِ غَ ا  إذَ مِ  لْ الْعِ مِ  دَ عَ نْدَ  عِ  ( (لَكِنْ

. اتَ تِهِ إنْ مَ كَ رِ ا، أَوْ تَ ً ورسِ مُ
يْهِ  لَ عُ عَ جِ رْ ، يَ بِ ِ بِالْغَصْ املِ ُ الْعَ ريْ ) لَهُ غَ وبُ هُ املَْوْ بِ (فَ ىلَ الْغَاصِ وعُ عَ جُ ) الرُّ رَ ذَّ عَ إِنْ تَ (فَ
امَ  كَ بِ  مَ الْغَصْ يَوْ بُ فَ ا الْغَاصِ أَمَّ ، وَ ةِ نَايَ ِ مَ اجلْ وْ ةُ يَ يمَ ُ الْقِ تَربَ عْ تُ مِ وَ وَّ ةِ املُْقَ قِيمَ ، وَ ِّ ِثْيلِ ثْلِ املْ بِمِ

. مَ دَّ قَ تَ
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أو  املنفعة،  غاصب  واملتعدي  وغلة،  قيمة  بني  جيمعُ  وال  ه.  غريِ عىل  لغارم  رجوع  وال 
. َلُّكٍ اجلاين عىل بعض، أو كل بال نية متَ
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ا  إِذَ فَ  . امَ نْهُ مِ مْ  رَ غْ يَ  ْ ملَ َّنْ  ممِ  ( هِ ِ ريْ غَ ىلَ  وبٍ (عَ هُ وْ مَ أَوْ   ، بٍ اصِ غَ نْ  مِ  ( مٍ ارِ لِغَ وعَ  جُ رُ الَ  (وَ
الَ  بِ فَ رِ الْغَاصِ ذُّ عَ نْدَ تَ وبُ عِ هُ مَ املَْوْ رِ ا غَ إِذَ ، وَ وبِ هُ ىلَ املَْوْ وعَ لَهُ عَ جُ الَ رُ بُ فَ مَ الْغَاصِ رِ غَ

. بِ ىلَ الْغَاصِ وعَ لَهُ عَ جُ رُ
بِ  ودِ الْغَاصِ جُ نْدَ وُ بِ عِ ٍ بِالْغَصْ املِ َ عَ ريْ لَوْ غَ يْهِ وَ لَ عَ عَ جِ رْ لِكِ أَنْ يَ امَ لِلْ ي فَ ِ رتَ ا املُْشْ أَمَّ وَ
ا  مَّ إذَ ، ثُ هُ لَهُ عَ فَ انَ دَ ي كَ نِ الَّذِ بِ بِالثَّمَ ىلَ الْغَاصِ عَ عَ جَ هُ رَ بَعَ إِنْ اتَّ ، فَ يْهِ لَ ا عَ ورً دُ قْ ا مَ ً ورسِ مُ
بِهِ  صْ مَ غَ وْ تِهِ يَ نْ قِيمَ لَّ مِ لِكَ أَقَ انَ ذَ كَ تِهِ ـ وَ نَايَ مَ جِ وْ ةَ يَ يمَ نَ أَوْ الْقِ لِكِ الثَّمَ امَ ي لِلْ ِ رتَ مَ املُْشْ رِ غَ

. يْهِ لَ اعَ عَ إِالَّ ضَ ، وَ َ يَرسَّ بِ إنْ تَ ىلَ الْغَاصِ ائِدِ عَ عَ بِالزَّ جَ ـ رَ
 ، ثِ ارِ الْوَ عَ  مَ بَ  اصِ غَ الَ  إذْ   ، بِ بِالْغَاصِ ةٌ  ئَ بْدِ تَ فِيهِ  تَأَتَّى  يَ الَ  فَ بِ  الْغَاصِ ثُ  ارِ وَ ا  أَمَّ وَ

بخالف غري املشرت فإنه ال غلة للواراث، وموهوب له عند عدم العلم بالغصب.
 ، لَهُ ةَ  لَّ غَ الَ  وَ ةَ  يمَ الْقِ ذَ  أْخُ يَ أَنْ  ا  إمَّ بَلْ   ( ةٍ لَّ غَ وَ ةٍ  (قِيمَ ذِ  أَخْ  ( َ (بَنيْ املَْالِكُ   ( عُ ْمَ جيَ الَ  (وَ
 ٍ رتَ شْ ِ مُ ريْ تُغِلَّتْ لِغَ ا إنْ اُسْ تِهَ لَّ عَ غَ ا مَ هَ ذَ أْخُ ا أَنْ يَ إِمَّ ، وَ اتَتْ ا فَ ةِ إالَّ إذَ يمَ ذُ الْقِ لَيْسَ لَهُ أَخْ وَ

. مٍ لْ بِالَ عِ
 ، ةٍ لَ ابَ قَ ا بِالَ مُ َلُّكِهَ ا بِنِيَّةِ متَ يً دِّ عَ ءٍ تَ ْ اتِ يشَ ىلَ ذَ ىلَ عَ تَوْ نْ اسْ وَ مَ هُ بِ وَ مُ الْغَاصِ كْ ا حُ ذَ هَ

. ورِ كُ نِ املَْذْ امَ بُ يفِ الضَّ ارِ املُْحَ قُ وَ ارِ هُ السَّ ثْلُ مِ وَ
UÓÅ¬i⁄’\;€“t

: هُ ُصُّ امٌ ختَ كَ هُ أَحْ لَ ي فَ ا املُْتَعَدِّ أَمَّ وَ
ىلَ  نِيَ عَ ْ أَنْ جيَ ؛ كَ اتِ ءِ الذَّ زْ ) جُ ىلَ اينِ عَ ، (أَوْ اجلَْ اتِ ) الَ الذَّ ةِ عَ بُ املَْنْفَ اصِ ي غَ املُْتَعَدِّ (وَ
ا،  هَ تُلَ قْ ا، أَوْ يَ هَ قَ ْرِ أَنْ حيَ َا؛ كَ اهتِ ) لِذَ َلُّكٍ لٍّ (بِالَ نِيَّةِ متَ ىلَ كُ ) عَ ا (أَوْ يْنِهَ ا، أَوْ عَ لِهَ جْ ا، أَوْ رِ هَ دِ يَ

ا،  هَ بِسَ ْ ا، أَوْ حيَ هَ َ رسِ أَوْ يَكْ
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وال يضمن الساموي، بل غلة املنفعة، ولو مل يستعمل، وإن تعد املسافة مستعري أو 
مستأجر بيسري فالكراء إن سلمت، وإال خري فيه ويف قيمته وقته، كزيادة محل تعطب 

وعطبت، وإال فالكراء
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ا. ونِ فِيهَ ِ املَْأْذُ ريْ يقٍ غَ رِ هُ يفِ طَ ابُ هَ ذَ ، وَ نٍ ةَ بِالَ إذْ افَ تَعِريِ املَْسَ ي، أَوْ املُْسْ ِ رتَ ي املُْكْ نْهُ تَعَدِّ مِ وَ
. َلُّكِهِ دِ متَ ونَ قَصْ هِ دُ بِّ نِ رَ ِ إذْ ريْ ءٍ بِغَ ْ فُ يفِ يشَ ُّ وَ التَّرصَ ي هُ : التَّعَدِّ ةَ فَ رَ الَ ابْنُ عَ قَ

UÓÅ¬i⁄’\;„fi⁄ïÁ;]Ÿ

 ( ةِ عَ املَْنْفَ ةَ  لَّ نُ (غَ مَ يَضْ  ( ، (بَلْ بِ الْغَاصِ فِ  الَ بِخِ  ( يَّ وِ امَ ي (السَّ املُْتَعَدِّ  ( نُ مَ يَضْ ـ (الَ 
وَ  نَ أَوْ نَحْ كَ كِبَ أَوْ سَ ؛ بِأَنْ رَ لَ مَ تَعْ ىلَ إنْ اسْ أَوْ ) فَ لْ مِ تَعْ سْ ْ يَ لَوْ ملَ ، (وَ هِ بِّ ىلَ رَ ا عَ َ اهتَ الَّتِي أَفَ

. لِ عْ لَ بِالْفِ مَ تَعْ ا اسْ ةَ مَ لَّ نُ غَ مَ امَ يَضْ هُ إنَّ إِنَّ بِ فَ فِ الْغَاصِ الَ ، بِخِ لِكَ ذَ
UÏ›ÂÇ_⁄’\;Ï…]â⁄’\;ÓÅ¬h;€“t

يْهِ  لَ عَ  ( اءُ الْكِرَ فَ  ، ريٍ ةٍ (بِيَسِ ابَّ لِدَ  ( رٌ تَأْجِ سْ مُ أَوْ  تَعِريٌ  سْ ةَ (مُ ونَ املَْأْذُ  ( ةَ افَ املَْسَ   تَعَدَّ ـ (إِنْ 
 ( تْ لِمَ ا (إنْ سَ َ هبِّ يَارَ لِرَ الَ خِ ، وَ ائِدِ لِكَ الزَّ لِذَ

، ـ  ائِدِ الزَّ اءِ  كِرَ ذِ  أَخْ يفِ   ( َ ريِّ (خُ ا  قً طْلَ مُ ثِريٍ  بِكَ   تَعَدَّ أَوْ   ، طِبَتْ عَ بِأَنْ  مْ  لَ تَسْ  ( إِالَّ (وَ
ةٍ  ورَ اءُ يفِ صُ الْكِرَ ؛ فَ ةِ افَ ي املَْسَ قْتَ تَعَدِّ رِ وَ تَأْجَ ، أَوْ املُْسْ ارِ تَعَ ءِ املُْسْ ْ ة اليشَّ ذِ قِيمَ ) أَخْ يفِ (وَ

. ةِ افَ  يفِ املَْسَ ا تَعَدَّ : إذَ ةٍ ثَ يِريُ يفِ ثَالَ التَّخْ ةٍ، وَ دَ احِ وَ
أْنُ  ) الشَّ ْلٍ ةِ محِ ادَ يَ زِ : (كَ لِهِ وْ لِ بِقَ مْ ِ ةِ احلْ ادَ يَ  بِزِ ا تَعَدَّ ، إذَ ةً دَ احِ ةً وَ ورَ يَارِ صُ ِ بَّهَ يفِ اخلْ شَ وَ
) بِأَنْ  إِالَّ ، (وَ تَهُ قْ ا وَ تِهَ قِيمَ ائِدِ وَ اءِ الزَّ ذِ كِرَ َ أَخْ ُ بَنيْ ريَّ يُخَ ؛ فَ عْلِ ) بِالْفِ طِبَتْ عَ ، (وَ الْعَطَبُ بِهِ

. ةِ ثَ ائِدِ يفِ الثَّالَ اءُ الزَّ طِبَتْ أَمْ الَ فالكِرَ ا الَ تَعْطَبُ بِهِ عَ ا مَ يْهَ لَ ادَ عَ ، أَوْ زَ تْ لِمَ سَ
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. وما حكمه ؟ ومتى يضمن الغاصب املغصوب؟ ف الغصبَ رِّ س١: عَ
س٢: ما احلكم إذا تلف املغصوب لد الغاصب؟

س٣: ما حكم من ادعى الغصب عىل صالح أو مستور احلال؟ وهل حيلف ليربأ 
            أم ال؟

س٤: بم يفوت املغصوب مع ذكر بعض األمثلة؟
س٥: ما الذي يلزم املغتصب إذا فات املغصوب يف يده؟

س٦: ما حكم من اغتصب أرضا فبنى عليها أو غرس فيها؟
س٧: ملن تكون غلة املغصوب وثمرته؟ وعىل من يرجع الغاصب بنفقة املغصوب؟ 

              ومتى جيوز للغاصب أن يملك املغصوب؟
س٨: إذا اختلف الغاصب وصاحب اليشء يف دعو تلفه أو قدره أو جنسه فلمن 

            يكون القول؟ وما حكم من اشرتي شيئا فظهر أنه مغصوب؟
س٩: ملن تكون غلة املغصوب إذا وهبه أو مات وتركه للوارث؟

س١٠: هل حيوز للاملك أن جيمع بني قيمة املغصوب وغلته؟ ومتى يأخذ القيمة؟
س١١: من هو املتعدي؟ وماذا يضمن؟ وما الفرق بينه وبني الغاصب؟
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س١٢: ما حكم من استعار دابة أو اكرتاها ملسافة معينة أو محل معني وزاد عليه 
             فعطبت؟ وضح ما تقول؟

* * *
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ارٍ .......................... قْ هُ من عَ ضَ بِه رشيكُ اَوَ ذَ ما عَ استحقاقُ رشيكٍ أَخْ
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مُّ  يَضُ الشفيع  َنَّ  ألِ ؛  رِ تْ الْوَ دَّ  ضِ عِ  فْ الشَّ نْ  مِ ا  هَ لُ أَصْ  : يَاضٌ عِ الَ  قَ اءِ،  الْفَ ونِ  كُ بِسُ  : لغةً
وَ  ، هُ افِعُ الشَّ ا، وَ رً تْ انَ وَ دَ أَنْ كَ عْ ا، بَ عً فْ ونُ شَ ِ فيكُ تَنيْ صَّ ريُ حِ تِهِ فيصِ صَّ يكِهِ إيلَ حِ ِ ةَ رشَ صَّ حِ

ا. عً فْ رَ شَ تْ لُ الْوَ اعِ اجلَْ
ارٍ بثَمنه أو قيمتِه  قْ هُ من عَ ضَ بِه رشيكُ اَوَ ذَ ما عَ ا: استحقاقُ رشيكٍ أَخَ واصطالحً

ة. بصيغَ
UÀÁÖ¬i’\;{Öå

 ، قْفٍ ، بِوَ ةٍ عَ نْفَ ، أَوْ مَ ةٍ دِيعَ ، أَوْ وَ يْنٍ دَ يْئًا كَ هِ شَ ِ ريْ اقُ غَ قَ تِحْ ) ال باسْ يكٍ ِ اقُ رشَ قَ تِحْ (اسْ
. لِكَ وَ ذَ نَحْ ، وَ ةٍ عَ لْ أَوْ سِ

 ، عْلِ ذِ بِالْفِ َخْ سِ األْ تُطْلَقُ عىل نَفْ . وَ ذْ أْخُ ْ يَ ذَ أَوْ ملَ ، أَخَ يكِ ِ اقُ الرشَّ قَ تِحْ يَ اسْ ةُ هِ عَ فْ الشُّ فَ
ا. نَ رْ كَ ا ذَ رُ مَ هَ َظْ األْ وَ

. ةٍ يغَ تِهِ بِصِ نِهِ أَوْ قِيمَ ارٍ بِثَمَ قَ نْ عَ هُ مِ يكَ ِ ضَ بِهِ رشَ اوَ ا عَ ذَ مَ أَخْ
 ، قْصٍ يَّةُ بِشِ صِ الْوَ ةُ وَ قَ دَ الصَّ بَةُ وَ ِ »: اهلْ ضَ بِهِ اوَ ا عَ جَ «مَ رَ خَ ، وَ رِ دَ عُولُ املَْصْ فْ » مَ ذَ «أَخْ

ةَ فيها. عَ فْ الَ شُ فَ
ةَ  عَ فْ الَ شُ ، فَ وضِ رُ الْعَ ، وَ انِ يَوَ نْ احلَْ ارِ مِ قَ ُ الْعَ ريْ جَ بِهِ غَ رَ خَ ا»، وَ يَانٌ لـِ «مَ » بَ ارٍ قَ نْ عَ «مِ

فيه.



X ١٦٨الصف الثاين الثانو

ا، ً ربْ كِيلهِ األخذُ جَ يك أو وَ لِلرشِ ة. فَ بثَمنه، أو قيمتِه، بصيغَ
لطان لبيْتِ املَال.....  وره، والسُّ والويلّ ملحجُ
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. الِبُ وَ الْغَ امَ هُ عَ بِهِ الْبَيْعُ كَ قَ ي وَ ) أَيْ الَّذِ نِهِ (بِثَمَ
 ، احِ النِّكَ ، وَ لْعِ اخلُْ نٍ كَ ةُ فيها بِثَمَ ضَ اوَ عْ املُْعَ قَ ْ تَ رِ الَّتِي ملَ وَ الِ بَعْضِ الصُّ دْخَ ِ » إلِ تِهِ «أَوْ قِيمَ

ا. هَ َ ريْ غَ لُ املَْالِيَّةَ وَ مَ ا يَشْ : مَ ةِ ضَ اوَ ادُ بِاملُْعَ املُْرَ ، فَ أْيتِ امَ يَ كَ
. ذِ َخْ لُّ عىل األْ دُ ا يَ ا مَ َ ادَ هبِ » أَرَ ةٍ يغَ «بِصِ

U fiÏ¬̨d̨łÑ˛̂;]‚̨›̌]—̨łÑ_̨…̨

،ـ ١ ذٌ  آخِ
، ـ ٢ نْهُ وذٌ مِ أْخُ مَ وَ

، ٣ـ  ائِعٌ لَهُ بَ  وَ
.٤ـ  ةٌ يغَ صِ  وَ

. ورِ كُ يفِ املَْذْ رِ عَ عىل التَّعْ رَّ مَّ فَ ثُ
ارِ  قَ نْ الْعَ هُ مِ يكَ ِ ضَ عليه رشَ اوَ ةِ ملَِا عَ عَ فْ ) بِالشُّ ذُ َخْ كِيلِهِ األْ قِّ (أَوْ وَ تَحِ ) املُْسْ يكِ ِ لِلرشَّ (فَ

يا.   عِ ْ ا) رشَ ً ربْ (جَ
اعَ  بَ ا  إذَ  ، نُونِ املَْجْ أَوْ   ، بِيِّ الصَّ أَوْ  فيه،  السَّ  ( هِ ورِ جُ (ملَِحْ ةِ  عَ فْ بِالشُّ ذُ  َخْ األْ لَهُ   ( ِّ يلِ الْوَ (وَ

، ورَ جُ هُ املَْحْ يكُ ِ رشَ
ثَ لَهُ  ارِ الَ وَ ِ وَ نيْ يكَ ِ دُ الرشَّ اتَ أَحَ ا مَ إِذَ )  فَ ةِ (لِبَيْتِ املَْالِ عَ فْ ذٌ بِالشُّ ) لَهُ أَخْ لْطَانِ السُّ (وَ
ةِ لِبَيْتِ املَْالِ عَ فْ ذُ بِالشُّ َخْ لْطَانِ األْ لِلسُّ ، فَ يكُ ِ اعَ الرشَّ مَّ بَ ، ثُ يبَهُ لِبَيْتِ املَْالِ لْطَانُ نَصِ ذَ السُّ أَخَ فَ
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ناقالً  مُ ولو  لعقار،  بمعاوضة.  ا  اختيارً الالزمُ  هُ  ملكْ طرأ  ممن  ا،  قً تطرُّ لكَ  مَ وإن  ار  وجَ
به،.....
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نْ  ذُ مِ َخْ لْطَانِ األْ لِلسُّ ، فَ تْهُ اعَ مَّ بَ ، ثُ فَ تْ النِّصْ ذَ أَخَ ثَالً فَ نْ بِنْتٍ مَ انٌ عَ اتَ إنْسَ ا لَوْ مَ ذَ كَ وَ
 (١) ي لِبَيْتِ املَْالِ ِ رتَ املُْشْ

بِأَنْ ـ   ، بِيعَتْ ارِ الَّتِي  إيلَ الدَّ ا  يقً رِ ا) أَيْ طَ قً تَطَرُّ لَكَ  إِنْ مَ ةَ لَهُ (وَ عَ فْ الَ شُ فَ  ( ارٌ الَ (جَ
. رِ خَ ةَ فيها لِآلْ عَ فْ الَ شُ هَ فَ ارَ نِ دَ يْ ارَ دُ اجلَْ بَاعَ أَحَ ةً فَ دَ احِ لٍّ وَ ارِ كُ ةَ إيلَ دَ لَ صِّ يقَ املُْوَ انَتْ الطَّرِ كَ
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.ـ ١ ذَ َخْ ادَ األْ نْ أَرَ ) عىل مَ هُ لْكُ أَ مِ رَ َّنْ طَ ذُ (ممِ َخْ ضْ األْ اوِ عَ ْ يُ ي ملَ يكِ الَّذِ ِ أن تكون لِلرشَّ
. رِ خَ ا عىل اآلْ َ مهِ دِ َحَ ةَ ألِ عَ فْ الَ شُ هُ فَ وِ اءٍ، أَوْ نَحْ َ ا بِرشِ عً ارَ مَ قَ ا الْعَ لَكَ وْ مَ لَ فَ

ِ ـ ٢ ريْ غَ لْكٍ  بِمِ لَكِنْ  ةٍ  ضَ اوَ عَ بِمُ هُ  لْكُ مِ أَ  رَ طَ نْ  مَّ عَ ا  ازَ َ رتَ احْ ا،  الزمً امللك  يكون  أن 
ةَ فيه إالَّ  عَ فْ الَ شُ نٍ فَ ورٍ بِالَ إذْ ْجُ بَيْعِ حمَ كَ ، وَ يِّهِ ضِ دَ مُ عْ ةَ فيه إالَّ بَ عَ فْ الَ شُ يَارِ فَ ِ بَيْعِ اخلْ : كَ مٍ زِ الَ

. ِّ يلِ اءِ الْوَ ضَ دَ إمْ عْ بَ
.ـ ٣ ثِ رْ ِ اإلْ تِيَارٍ كَ أَ بِالَ اخْ رَ لْكٍ طَ ةَ ىف مِ عَ فْ الَ شُ ا) فَ تِيَارً أن يكون امللك (اخْ
، كنكاح وخلع.ـ ٤ الِيَّةٍ َ مَ ريْ لَوْ غَ ) وَ ةٍ ضَ اوَ عَ أن يكون امللك (بِمُ

UÏ¬ç’\;„Ë…;‡Ê“h;]Ÿ

(لعقار) أي تكون ىف العقار: وهو األرض وما اتصل هبا من بناءٍ وشجر فال شفعة 
ا. يف غريه إال تبعً

ولو كان العقار (مناقالً به) بأن يباع العقار بمثله وله صور منها:
ورثه  واآلخر  دار،  نصف  مثالً   أبيها   من  البنت  ورثت  لو  كام  الصورة:  هذه  توضيح   (١)

السلطان لبيت املال فباعت البنت نصيبها فللسلطان األخذ لبيت املال. 
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نًا بذمة بائعة، أو قيمته يوم البيع، أو  ريه، بمثل الثمن، ولو ديْ إن انقسم وقُيض هبا ىف غْ
د،.... لح عمْ قْص ىف نحو نكاح وخلع وصُ قيمة الشَّ
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، وآلخر حصة من أخري، ممن ناقل رشيكه،  أن يكون لشخص حصة من دار مثالً
ا من الدارين. وخيرجان معً
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(إن انقسم) العقار عىل املشهور، فان مل يقبل القسمة أو قبلها بفساد فال شفعة فيه.
(وقيض) بالشفعة من بعض القضاة (يف غريه) ما ينقسم.

مِ  اسِ ةُ ابْنِ الْقَ ايَ وَ لُ رِ َوَّ األْ : وَ ةِ نَ وَّ لٌ ملَِالِكٍ ىف املُْدَ وْ وَ قَ هُ ا، وَ هَ وِ نَحْ ةٍ وَ لَ نَخْ ةٍ وَ غِريَ ارٍ صَ كدَ
 . ورُ هُ وَ املَْشْ هُ ا، وَ نْهُ فيها أَيْضً عَ

ةِ  عَ فْ مُ الشُّ دَ ا عَ َ مهُ ورُ هُ شْ ، مَ نِ الَ وْ مُ فيه قَ نْقَسِ ا الَ يَ مَ ا، وَ دً احِ الً وَ وْ ةُ قَ عَ فْ مُ فيه الشُّ نْقَسِ امَ يَ فَ
لٌ  اصِ ةِ حَ كَ ِ رُ الرشَّ َ ا، إذْ رضَ قً طْلَ ا مُ هَ ازَ ، أَجَ ةِ كَ ِ رِ الرشَّ َ عُ رضَ فْ ةِ دَ عَ فْ ةُ الشُّ لَّ : عِ الَ نْ قَ مَ فيه، فَ

. مُ نْقَسِ فيام الَ يَ ، وَ مُ نْقَسِ فيام يَ
الَ  فَ فيه،  ا  هَ ِ يَرسُّ تَ مِ  دَ لِعَ مُ  نْقَسِ يَ الَ  فيام  ا  هَ نَعَ مَ  ، ةِ مَ سْ الْقِ رِ  َ رضَ عُ  فْ دَ ا  تُهَ لَّ عِ  : الَ قَ نْ  مَ وَ

ا. َ يكِ هبِ ِ رُ الرشَّ َ مَ رضَ زَ لْ تَّي يَ ي حَ ِ رتَ ا املُْشْ هَ ادَ ا أَرَ ا إذَ َابُ فيه هلََ جيُ
;UÏ¬ç’]d;É|¯\;ÏËË—

ثْلِيا. انَ مِ يْثُ كَ ي حَ ِ رتَ ذَ بِهِ املُْشْ ي أَخَ ) الَّذِ نِ ثْلِ الثَّمَ فيعُ (بِمِ ذَ الشَّ أْخُ يَ
انَ  ) إنْ كَ تِهِ ، أَوْ قِيمَ ائِعِهِ ةِ بَ مَّ نًا بِذِ يْ (١) (دَ قْصَ َي بِهِ الشِّ رتَ ي اشْ نُ الَّذِ انَ الثَّمَ ) كَ لَوْ (وَ

. ةِ عَ فْ ذِ بِالشُّ َخْ مَ األْ وْ ) الَ يَ مَ الْبَيْعِ وْ ا، (يَ مً وَّ قَ مُ
) ـ  احٍ نِكَ وِ  (نَحْ لٍ  وَّ تَمَ مُ  ِ ريْ غَ ءٍ  ْ بِيشَ ةُ  ضَ اوَ املُْعَ انَتْ  كَ ا  إذَ ا  مَ يف)  قْصِ  الشِّ ةِ  قِيمَ (أَوْ 

، سٍ ) عىل نَفْ دٍ مْ لْحِ عَ صُ ، (وَ ا بِهِ هَ جَ وْ الَعَتْ زَ ) خَ عٍ لْ خُ قْصَ (وَ لِكَ الشِّ رَ فيه ذَ لَ املَْهْ عَ جَ
(١)  النصيب واجلزء من املشفوع فيه .
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نَه  لهِ إنْ أيرس، أوْ ضمِ ، ولزم املُشرتي الباقي وإن قلَّ بأجِ هُ هُ إنْ صاحب غريْ ومما خيصُّ
ميل، وإال عجلَ الثمن ..... 
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 ، لْحِ مَ الصُّ وْ تِهِ يَ يمَ ةُ بِقِ عَ فْ الشُّ قْصٍ فَ اينِ بِشِ الَحَ اجلَْ ا صَ إِذَ د، فَ وَ بُ فيه الْقَ اجِ فٍ الْوَ أَوْ طَرَ
. ةِ اقِلَ يمِ عىل الْعَ التَّنْجِ مُ كَ نَجَّ ا، تُ هَ ِ ريْ نْ إبِلٍ أَوْ غَ ةَ فيه بالدية مِ عَ فْ إِنَّ الشُّ طَأِ، فَ فِ اخلَْ الَ بِخِ

، ـ  ةٍ قَ فْ هُ ) يف صَ َ ريْ ) يف الْبَيْعِ (غَ بَ احَ نِ (إنْ صَ نْ الثَّمَ ) مِ هُ ُصُّ قْصَ بِامَ (خيَ ذَ الشِّ (و) أَخَ
عَ  تِهِ مَ يمَ نْظَرُ لِقِ مَّ يُ ا، ثُ دً رِ نْفَ قْصُ مُ مُ الشِّ وَّ ةٍ، فيقَ َ ا بِعَرشْ قْصَ وثوبً يكُ الشِّ ِ بِيعَ الرشَّ أَنْ يَ كَ
إِنْ  ، وَ ثُرَ لَّ أَوْ كَ نِ قَ فِ الثَّمَ هُ بِنِصْ ذَ فَ أَخَ ا النِّصْ دً رِ نْفَ تُهُ مُ انَتْ قِيمَ ا كَ إِذَ الْثوب. فَ بِهِ كَ احِ صَ
دَ  عْ بَةِ بَ نْظَرُ لِلنِّسْ مَّ يُ ادِهِ ثُ رَ فِ امَ عىل انْ نْهُ لٌّ مِ مُ كُ وَّ قَ : يُ قِيلَ ا، وَ ذَ كَ هَ ثِهِ وَ هُ بِثُلُ ذَ انَتْ الثُّلُثَ أَخَ كَ

. لِكَ ذَ
إِنْ  الْثوب (وَ كَ اءِ  َ الرشِّ ىف  قْصَ  الشِّ بَ  احَ صَ ا  مَ وَ  هُ وَ امَ (الْبَاقِي)  هلَُ  ( يَ ِ رتَ املُْشْ مَ  لَزِ (وَ

. قْصِ ةِ الشِّ نْ قِيمَ لَّ مِ تُهُ أَقَ انَتْ قِيمَ لَوْ كَ ) أَيْ وَ لَّ قَ
رَ  هَ أَظْ هُ وَ ثَرُ قَّ أَكْ تُحِ ُوزُ فيام اُسْ الَ جيَ ، وَ اقِ قَ تِحْ سْ نْ االِ ةِ مِ عَ فْ ذَ بِالشُّ َخْ ضَ بِأَنَّ األْ ِ رتُ اعْ وَ

. لِّ َقَ كُ بِالْبَاقِي ىف األْ سُّ يبًا التَّمَ عِ مَ
مْ  لَ ، فَ نِ نْ الثَّمَ هُ مِ نُوبُ ا يَ فَ مَ رَ دَ أَنْ عَ عْ هُ بَ نُوبُ ذُ الْبَاقِيَ بِامَ يَ أْخُ امَ يَ نَا إنَّ هُ هُ : بِأَنَّ يبَ أُجِ وَ
عَ  قَ وَ بِالْبَاقِي  كَ  سُّ التَّمَ إِنَّ  فَ  ، يْبِ الْعَ وَ  ، اقِ قَ تِحْ سْ االِ فِ  الَ بِخِ  . ولٍ هُ جْ بِمَ كُ  سُّ التَّمَ مْ  زَ لْ يَ

. يمِ وِ دَ التَّقْ عْ مُ إالَّ بَ لَ عْ ، إذْ الَ يُ ولٍ ْهُ نٍ جمَ يْعٌ بِثَمَ اءً بَ تِدَ هُ ابْ بْلَ كُ قَ سُّ التَّمَ ، وَ يمِ وِ بْلَ التَّقْ قَ
، ـ  ذِ َخْ مَ األْ وْ ا يَ ً ورسِ انَ مُ : إنْ كَ فيعُ أَيْ ) الشَّ َ لِهِ إنْ أَيْرسَ لِ (بِأَجَ جَّ نِ املُْؤَ هُ بِالثَّمَ ذُ أْخُ يَ وَ

الَ  وَ ا  ً ورسِ مُ نْ  كُ يَ  ( إِالَّ (وَ  ( يلِ مَ نَهُ  مِ ضَ (وَ  ، َ يُورسِ  ْ ملَ  ( (أَوْ بَلِ  تَقْ املُْسْ يف  هِ  ارِ لِيَسَ نْظُرُ  يَ الَ  وَ
. يُّ مِ الَهُ اللَّخْ ، قَ ةَ لَهُ عَ فْ الَ شُ إِالَّ فَ ، وَ بَائِعِ هُ لِلْ لُ عَجِّ : يُ ) أَيْ نَ لَ الثَّمَ جَّ ءٌ (عَ يلِ نَهُ مَ مِ ضَ
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ا، وبرهنْه وضامنه،وأجرة دالل، وكاتب، ومكْس، أو لِثَمرةٍ ما مل  دمً إال أن يتساو عَ
 ..... ، تيْبسْ
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 ، لِهِ َجَ نِ ألِ ذُ بِالثَّمَ َخْ هُ األْ لَ ، فَ ةِ اجَ احلَْ رِ وَ قْ : ىف الْفَ ِ أَيْ تْحِ الْعَنيْ مِ بِفَ دَ ) يف الْعَ اوَ تَسَ (إالَّ أَنْ يَ
فيعُ  انَ الشَّ إِنْ كَ ، فَ ينَئِذٍ ي حِ ِ رتَ َ املُْشْ بَنيْ يْنَهُ وَ قَ بَ رْ ءٍ إذْ الَ فَ يلِ نٍ مَ امِ يَانُ بِضَ تْ ِ هُ اإلْ مُ زَ لْ الَ يَ وَ
 : ) أَيْ نِهِ امِ ضَ نِهِ وَ هْ هُ (بِرَ ذَ ، (و) أَخَ تُهُ عَ فْ قَطَتْ شُ إِالَّ سَ ، وَ نٍ امِ يَانُ بِضَ تْ ِ هُ اإلْ مَ ا لَزِ مً دَ دَّ عَ أَشَ
هُ  ذُ أْخُ فيعُ الَ يَ الشَّ ، فَ دٌ نَهُ أَحَ مِ نًا، أَوْ ضَ هْ هِ رَ عَ لِبَائِعِ فَ دَ ةِ وَ مَّ نٍ ىف الذِّ ي بِثَمَ ِ رتَ اهُ املُْشْ َ رتَ ا اشْ إذَ

. ةَ لَهُ عَ فْ الَ شُ إِالَّ فَ ، وَ نِهِ امِ نٍ كَضَ امِ ي، أَوْ ضَ ِ رتَ نِ املُْشْ هْ رَ نٍ كَ هْ إالَّ بِرَ
ٍ عىل  املِ نْ ظَ قَّفَ الْبَيْعُ عليه مِ ) تَوَ سٍ كْ مَ ، (وَ ةِ ثِيقَ وَ ) لِلْ اتِبٍ ةِ (كَ رَ ،) وَ أُجْ لٍ ةِ دَالَّ رَ أُجْ (وَ

. ِ لَنيْ وْ رِ الْقَ هَ أَظْ
\’UÑ]⁄m’\;È…;Ï¬ç;وعبر عنها فقال:

يكِ  ِ لِلرشَّ ، فَ نَبِيٍّ َجْ يبَهُ ألِ (أو لثمرة) أي إذا باع أَحدُ الرشيكني ىف ثمر عىل أُصوله نَصِ
 ( يْبَسْ ْ تَ ا ملَ ، (مَ ارِ قَ ا بِالْعَ هَ دَ ا بَعْ مَ ةِ وَ رَ ا لِلثَّمَ اقً ي إحلَْ ِ رتَ نْ املُْشْ ةِ مِ عَ فْ هُ بِالشُّ ذَ أْخُ رِ أَنْ يَ خَ اآلْ
ةَ  عَ فْ الَ شُ ةً فَ ابِسَ نَبِيُّ يَ َجْ ا األْ اهَ َ رتَ ا إنْ اشْ ذَ كَ ، وَ دِ قْ دَ الْعَ عْ تْ بَ بِسَ إِنْ يَ ا؛ فَ يْبُهَ ي طَ نْتَهِ يَ ، وَ ةُ رَ الثَّمَ
انِ  سَ تِحْ سْ ائِلِ االِ سَ ي مَ دَ طِفَ عليها إحْ ا عُ مَ ارِ وَ ةِ فى الثِّمَ عَ فْ أَلَةَ الشُّ سْ مْ أَنَّ مَ لَ اعْ فيها، وَ

بْلِي. الَهُ قَ ا قَ دً تُ أَنَّ أَحَ لِمْ ا عَ مَ نْته وَ سَ تَحْ ءٌ اسْ يْ هُ لَشَ : إنَّ الِكٌ الَ فيها  مَ عِ الَّتِي قَ بَ َرْ األْ
 . تْ مَ دَّ قَ دْ تَ قَ ةٍ وَ ارَ عَ ةٍ أَوْ مُ بَّسَ حَ ضٍ مُ ةُ فى الْبِنَاءِ بِأَرْ عَ فْ الثَّانِيَةُ الشُّ

 . حِ رْ ينٍ فى الْجُ مِ يَ دٍ وَ اهِ اصُ بِشَ : الْقِصَ الثَّالِثَةُ
: لِهِ وْ مْ بِقَ هُ مْ بَعْضُ هُ بِلِ نَظَمَ ِ نْ اإلْ سٌ مِ مْ امِ خَ هَ بْ ِ نْ اإلْ ةِ مِ لَ ُنْمُ : فى األْ ةُ ابِعَ الرَّ

ارِ الثِّمَ َنْقَاضِ وَ ةِ األْ عَ فْ تِيَارِ ... فى شُ خْ الِكٌ بِاالِ الَ مَ قَ وَ
امِ هَ بْ ِ ةِ اإلْ لَ سِ فى أُنْمُ مْ الْخَ امِ ... وَ كَ َحْ الِ فى األْ ثْلُ الْمَ حِ مِ رْ الْجُ وَ

عَ  بَ َرْ األْ أَنَّ   : لُ اصِ الْحَ وَ  . الِ الْمَ كَ ينِ  الْيَمِ وَ دِ  اهِ بِالشَّ ثْبُتُ  يَ أَيْ   : الِ الْمَ ثْلُ  مِ  : لُهُ وْ قَ وَ
. ةِ نَايَ نَتَانِ فى الْجِ اثْ ، وَ ةِ عَ فْ ا فى الشُّ نْهَ نَتَانِ مِ : اثْ ائِلَ سَ مَ
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مع  بيع  ولو  وبقل  زرع  ال  فردة.  مُ ولو  ونحوها،  وبامية  وقرع،  وباذنجان،  ثأة،  قْ ومَ
أرضه، 

، قُسم متبوعهام، ...... رَّ ة وممَ صَ وال عرْ
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 ، ِ نيْ يكَ ِ الرشَّ دُ  أَحَ اعَ  بَ ا  إذَ ةُ  عَ فْ الشُّ فيها  ا،  هَ وِ نَحْ وَ  ، يَارٍ خِ أَوْ   ، بِطِّيخٍ نْ  مِ  ( ثَأَةٍ قْ مِ (وَ
هُ  تُ رَ نَي ثَمَ ْ لٌ جتُ َّا لَهُ أَصْ ا) ممِ هَ وِ نَحْ ، وَ يَةٍ امِ بَ ، وَ عٍ رْ قَ ا (وَ هَ ِ كَرسْ ةِ وَ مَ تْحِ املُْعْجَ ) بِفَ انٍ اذِنْجَ بَ (وَ
 ( ةً دَ رَ فْ ) بِيعَتْ (مُ لَوْ َ (وَ رضَ عُ لِيُبَاعَ أَخْ رَ زْ ي يُ ِ الَّذِ رضَ َخْ ، األْ ولِ الْفُ ، وَ الْقِطنِّ اقٍ كَ هُ بَ لُ أَصْ وَ

ا. لِهَ نْ أَصْ عَ
U„Ë…;Ï¬å;ˆ;]Ÿ

ةَ *  عَ فْ الَ شُ يمٍ فَ سِ بِرْ ، وَ دَ صَ عَ لِيُحْ رِ ، زُ فُولٍ ، وَ تَّانٍ كَ ، وَ حٍ مْ قَ ) كَ عٍ رْ (ال) شفعة يف (زَ
 ، يَّةٍ لُوخِ مُ وَ  ، قَاسٍ لْ قُ وَ  ، لٍ بَصَ وَ  ، رٍ زَ جَ وَ  ، لٍ جْ فُ كَ لِهِ  أَصْ نْ  مِ عُ  نْزَ يُ َّا  ممِ  ( لٍ قْ الَ (بَ فيه، (و) 
بِامَ  طْ  قَ فَ ضِ  َرْ األْ ىف  يَ  هِ امَ  إِنَّ وَ فيه،  ةَ  عَ فْ شُ الَ  فَ  ( هِ ضِ أَرْ عَ  (مَ لُ  الْبَقْ أَوْ  عُ  رْ الزَّ  ( بِيعَ لَوْ  (وَ

. نِ نْ الثَّمَ ا مِ َ نُوهبُ يَ
َا، *  يُوهتِ نْ بُ ةٍ مِ هَ َا، أَوْ عىل جِ يُوهتِ َ بُ ارِ الَّتِي بَنيْ ةُ الدَّ احَ يَ سَ هِ ) وَ ةٍ صَ رْ ةَ يف (عَ عَ فْ ) شُ (الَ

 . شِ وْ ةِ بِاحلَْ امَّ فِ الْعَ رْ ي ىف عُ مَّ تُسَ
ةِ *  احَ سَ إيلَ  نْهُ  مِ لُ  صَّ تَوَ يُ ي  الَّذِ ازِ  بِاملَْجَ وفُ  رُ املَْعْ وَ  هُ وَ يقٍ  رِ طَ أَيْ   ( َرٍّ (ممَ يف  الَ   ( (وَ

ةُ أَوْ  احَ يَتْ السَّ قِ بَ ، وَ نْ الْبُيُوتِ ) مِ امَ هُ تْبُوعُ اءِ (مَ كَ َ ِ أَوْ الرشُّ نيْ يكَ ِ َ الرشَّ ) بَنيْ مَ سِ ، (قُ ارِ الدَّ
. امَ يْنَهُ ا بَ كً َ رتَ شْ رُّ مُ املَْمَ

ةَ  عَ فْ الَ شُ ةً فَ دَ رَ فْ ا مُ هَ ، أَوْ بَاعَ نْ الْبُيُوتِ لَ لَهُ مِ صَ ا حَ عَ مَ امَ مَ نْهُ تَهُ مِ صَّ ا حِ َ مهُ دُ اعَ أَحَ ا بَ إِذَ فَ
. رِ خَ فيها لِآلْ
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َلف  حيَ أَنْ  إالَّ  امللْك،  بْق  سَ ىف  تَنازعهامِ  بَ قَطَتَ  وسَ وكراءِ،  يفوت،  أن  إال  فاسد  وبيع 
اوم. ..... ي، أو سَ م، أو اشرتَ اسَ ، أو قَ قَطْ مها فَ أحدُ

 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ةَ فيها.  عَ فْ انَ الَ شُ ةُ ـ كَ مَ وَ الْبُيُوتُ املُْنْقَسِ هُ ةَ فيه ـ وَ عَ فْ ةً ملَِا الَ شُ ابِعَ انَتْ تَ َا ملََّا كَ َهنَّ ألِ

. ةُ عَ فْ بَتْ الشُّ جَ ا وَ هَ دَ حْ ا وَ هَ : إنْ بَاعَ قِيلَ وَ
 *. انٍ يَوَ الَ شفعة يف حَ
ةِ يف *  يمَ ةُ بِالْقِ عَ فْ تَثْبُتُ الشُّ ) فَ وتَ فُ ، (إالَّ أَنْ يَ لٌّ نْحَ هُ مُ َنَّ ) ؛ ألِ دٍ اسِ يْعٍ فَ ةَ يف (بَ عَ فْ الَ شُ

. يَ ِ رتَ فيعُ املُْشْ مَ الشَّ اوَ تَلَفِ فيه، أَوْ سَ نِ يف املُْخْ بِالثَّمَ ادِهِ وَ قِ عىل فَسَ املُْتَّفَ
ال شفعة يف (كراء) فمن أكر نصيبه منهام فليس لآلخر أخذٌ بالشفعة.* 

UÏ¬ç’\;;ºÊŒà

تسقط الشفعة بام ييل:
، ١ـ  رِ خَ لْكِ اآلْ ابِقٌ عىل مِ لْكِي سَ ا مِ : أَنَ امَ نْهُ لٌّ مِ الَ كُ قَ ِلْكِ فَ ) املْ بْقِ امَ يف سَ هِ عِ (بِتَنَازُ

ا  فَ لَ حَ ا، وَ َ مهِ دِ َحَ ةِ ألِ دَ اهَ مِ الْبَيِّنَةِ الشَّ دَ نْدَ عَ رِ عِ خَ ا عىل اآلْ َ مهِ دِ َحَ ةَ ألِ عَ فْ الَ شُ ، فَ ةُ يلِ عَ فْ الشُّ فَ
. الَ ا أَوْ نَكَ عً مَ

لَهُ  وَ  ، الِفِ لِلْحَ لُ  وْ الْقَ فَ  ، رُ خَ اآلْ لَ  نْكُ يَ وَ  ، اهُ وَ عْ دَ عىل   ( طْ قَ فَ ا  َ مهُ دُ أَحَ ْلِفَ  حيَ أَنْ  (إالَّ 
. ةُ عَ فْ الشُّ
مْ ـ ٢ قْسِ ْ يَ ملَ ةَ وَ مَ سْ لَبَ الْقِ ا إنْ طَ ذَ كَ ، وَ تُهُ عَ فْ طُ شُ قُ تَسْ يَ فَ ِ رتَ فيعُ املُْشْ ) الشَّ مَ اسَ إن (قَ

. مْ هُ هُ بَعْضُ حَ جَّ ا رَ تُهُ عىل مَ عَ فْ طُ شُ قُ تَسْ ، فَ عْلِ بِالْفِ
، أو (ساوم) ولو مل ـ ٣ تُهُ عَ فْ طُ شُ قُ تَسْ ي فَ ِ رتَ نْ املُْشْ قْصَ مِ فيعُ الشِّ َ) الشَّ رتَ إن (اشْ

يشرتي بالفعل؛ ألن مساومته دليل عىل إعراضه عن األخذ بالشفعة . 
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، ولوْ  نةٍ ال أقلَّ ، أو سَ م، أو بنَاء ولو لإلصالحٍ تَ هبَدْ كَ ، أو سَ تهُ ر، أو باع حصَّ تَأجَ أوْ اسْ
قِ  دَّ صُ ، وَ بة قبلها فَعيقَ ، فغابَ إال أن يظنَّ األوْ لِمَ تَبَ شهادتهُ عىل األرجح، كأن عَ كَ

 ..... . ر العلمَ إن أَنَكَ
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(أو استأجر) الشفيع احلصة من املشرتي .٤ـ 
(أو باع حصته)، فتسقط شفعته ؛ ألهنا رشعت لرفع الرضر وقد زال بالبيع. ٥ـ 
(ولو ٦ـ  املشرتي  من  بناء)  أو  (هبدم  علمه  مع  مانع  بال  الشفيع  سكت)  (أو 

لإلصالح)؛ ألن سكوته دليل عىل إعراضه عن أخذه هبا.
َ ـ ٧ رضَ ) حَ لَوْ ، (وَ نَةِ نْ السَّ ) مِ لَّ ، (الَ أَقَ دِ قْ دَ الْعَ عْ ةً بَ لَ امِ ) كَ نَةً انِعٍ (سَ تَ بِالَ مَ كَ إن سَ

. يْخُ جَ عليه الشَّ رَ َّا دَ ) ممِ حِ جَ َرْ ةِ (عىل األْ ثِيقَ ) يف الْوَ هُ تَ ادَ هَ تَبَ شَ (كَ ، وَ دَ قْ الْعَ
 ، لُّ نَةٌ الَ أَقَ تْ سَ ضَ تُهُ إنْ مَ عَ فْ طُ شُ قُ تَسْ هِ فَ لْمِ دَ عِ عْ ) بَ ابَ غَ يكِهِ (فَ ِ ) بِبَيْعِ رشَ لِمَ أَنْ عَ (كَ
لَ  صَ ) أَيْ حَ عِيقَ نَةِ (فَ بْلَ السَّ ا) أَيْ قَ هَ بْلَ هِ (قَ رِ فَ نْ سَ وعَ مِ جُ ) أَيْ الرُّ ةَ بَ َوْ ظُنَّ األْ (إالَّ أَنْ يَ
هِ، أَوْ  رِ ذْ يِّنَةٌ بِعُ تْ بَ دَ هِ ، إنْ شَ نُ مَ الَ الزَّ لَوْ طَ تِهِ وَ عَ فْ بْقَي عىل شُ هُ يَ إِنَّ ، فَ نْهُ ا عَ رً هْ هُ قَ اقَ رٌ عَ أَمْ

. لِكَ ينَةُ عىل ذَ رِ تْ الْقَ امَ قَ
ا  إذَ إالَّ   ، ةِ عَ فْ بِالشُّ ذِ  َخْ األْ نْ  مِ نُ  كَّ مَ يُ الَ  فَ ـ  رٍ  هُ أَشْ ةِ  بْعَ سَ كَ ـ  نُ  مَ الزَّ دَ  عُ بَ إنْ  هُ  نَّ أَ مْ  لَ اعْ وَ

اقٍ عليها. نَ بَ هُ لَآلْ نَّ أَ ، وَ تَهُ عَ فْ طَ شُ قَ ا أَسْ هُ مَ نَّ لَفَ أَ حَ
الَ  ، فَ تْبِهِ دَ كَ عْ امٍ بَ ةُ أَيَّ َ رشْ دُ عَ الْبُعْ ا فَ تَبَهَ إِنْ كَ . فَ ةِ الْبَيْعِ ثِيقَ هُ ىف وَ تَ ادَ هَ تُبْ شَ كْ ْ يَ ا ملَ ا إذَ ذَ هَ

. نيٍ ةِ إالَّ بِيَمِ عَ فْ ذِ بِالشُّ َخْ نْ األْ نُ مِ كَّ مَ يُ
رَ *  أَنْكَ (إنْ   ، الَ أَمْ  لِكَ  ذَ دَ  عْ بَ ابَ  غَ اءٌ  وَ سَ  ، الْبَيْعِ نَ  مَ زَ  ُ ارضِ احلَْ فيعُ  الشَّ  ( قَ دِّ صُ (وَ

. ) بِالْبَيْعِ مَ لْ الْعِ
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لَف، أو يف املْبَيع، أو  قَط لكَذب يف الثمن، وحَ . أو أَسَ لمه، أو ملْ يعلمْ بَل عِ اب قَ ال إنَ غَ
؛ أوْ انْفرادِه أو أَسقَط ويصٌ أو أَب بِالَ نظر . يَّ يف املُشرتِ

..... ، لبَ باألخذِ بعد اشرتائه ال قبْلهُ وطُوِ
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لَهُ *  وَ  ، تُهُ عَ فْ شُ طُ  قُ تَسْ الَ  فَ  ٌ ارضِ حَ وَ  هُ وَ  ( مْ لَ عْ يَ  ْ ملَ ، (أَوْ  بِالْبَيْعِ  ( هِ لْمِ عِ بْلَ  قَ ابَ  غَ (إنْ 
. مَ دَّ قَ امَ تَ هِ كَ لْمِ دَ عِ عْ نَةٌ بَ هُ سَ لَ ُ فَ ارضِ مَ احلَْ لَ عْ ، أَوْ يَ لَمَ عْ يَ هِ وَ رِ فَ نْ سَ مَ مِ دُ قْ تَّى يَ ا حَ ا أَبَدً َ يَامُ هبِ الْقِ

ةٍ، *  َ َي بِعَرشْ رتَ : اشْ ةٍ بِأَنْ قِيلَ ادَ يَ ) بِزِ نِ بٍ يف الثَّمَ ذِ تَهُ (لِكَ عَ فْ فيعُ شُ ) الشَّ طَ قَ إن (أَسْ
طَ  قَ امَ أَسْ هُ إنَّ نَّ ) أَ لَفَ حَ ، (وَ نُ مَ الَ الزَّ لَوْ طَ ةِ وَ عَ فْ ذُ بِالشُّ َخْ هُ األْ لَ ، فَ ةٍ سَ مْ َ بِخَ تَبَنيَّ ، فَ قَطَ أَسْ فَ

. ةَ لَهُ عَ فْ الَ شُ لَ فَ إِنْ نَكَ . فَ بِ ذِ لِلْكَ
هُ *  نَّ َ أَ تَبَنيَّ طَ فَ قَ أَسْ هُ فَ اعَ بَعْضَ : بَ ) بِأَنْ قِيلَ لَهُ قْصِ (املَْبِيعِ بٍ (يف) الشِّ ذِ طَ  لِكَ قَ إن  أَسْ

. تِهِ عَ فْ يَامُ بِشُ هُ الْقِ لَ لَّ فَ اعَ الْكُ بَ
هُ  لَ فَ هُ  فُ الَ خِ  َ تَبَنيَّ فَ  ، قَطَ أَسْ فَ يبُك،  رِ قَ أَوْ  الِحُ  الصَّ نٌ  فُالَ  : لَهُ قِيلَ  بِأَنْ  ي)  ِ رتَ املُْشْ يف  (أَوْ 

. يَامُ الْقِ
. دٌ دِّ تَعَ هُ مُ نَّ َ أَ تَبَنيَّ ) فَ ادِهِ رَ فِ بٍ يف (انْ ذِ ) لِكَ (أَوْ

 * ِ نِهِ الْقَارصِ ةَ ابْ عَ فْ ) شُ طَ (أَبٌ قَ ) أَسْ يَتِيمِ (أَوْ ةَ لِلْ عَ فْ تِيمٍ الشُّ )عىل يَ ٌّ يصِ طَ وَ قَ إن (أَسْ
ا. َ يَامُ هبِ ، الْقِ لَغَ ا بَ ، إذَ ِ لَهُ أَوْ لِلْقَارصِ طُ وَ قُ الَ تَسْ لِكَ فَ بَتَ ذَ ثَ ، وَ امَ نْهُ ) مِ (بِالَ نَظَرٍ

لُ عليه *  ْمَ الَ حيُ اكِمِ فَ فِ احلَْ الَ لِ بِخِ هْ نْدَ اجلَْ ِالَ عليه عِ محُ ، وَ قَطَتْ طَا لِنَظَرٍ سَ قَ إِنْ أَسْ فَ
. هُ نْدَ عِ

UÍÖiç⁄÷’;œuÁ;]Ÿ

دَ  عْ (بَ كِ  ْ الرتَّ أَوْ   ، ةِ عَ فْ بِالشُّ  ( ذِ َخْ (بِاألْ طَالِبَهُ  يُ أَنْ  ي  ِ رتَ شْ لِلْمُ أَيْ   : فيعُ الشَّ  ( طُولِبَ (وَ
 ، هُ اقُ قَ تِحْ ِبْ لَهُ اسْ ْ جيَ ا ملَ ذِ إذَ َخْ بُهُ بِاألْ لَ يْسَ لَهُ طَ لَ ) فَ هُ بْلَ ، (الَ قَ قْصَ ) الشِّ ائِهِ َ رتِ اشْ
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إال   ،َاملُشرت يف  ا  نظرً أوْ  ا،  يً تروَّ قَصد  إنْ  واستُعجل  علَّق،  ولو   ، اإلسقاطُ يلزمه  فال 
. وهي عىل حسب األنصباء؛ لبُعدهِ كساعة فأقلَّ
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اءِ،  َ ، عىل الرشِّ اطَ قَ سْ ِ ) اإلْ لَّقَ لَوْ عَ اطُ وَ قَ سْ ِ هُ اإلْ مُ زَ لْ الَ يَ طَ (فَ قَ أَسْ اءِ فَ َ بْلَ الرشِّ الَبَهُ قَ لَوْ طَ وَ
. وبِهِ جُ بْلَ وُ يْئًا قَ طَ شَ قَ هُ أَسْ َنَّ َا؛ ألِ يَامُ هبِ هُ الْقِ لَ تِي فَ عَ فْ قَطْتُ شُ دْ أَسْ قَ يْت فَ َ رتَ : إنْ اشْ الَ بِأَنْ قَ

اءِ *  َ دَ الرشِّ عْ كِ بَ ْ ذِ أَوْ الرتَّ َخْ هُ بِاألْ لَ تَعْجِ سْ ي أَنْ يَ ِ رتَ شْ : أَيْ لِلْمُ فيعُ ) الشَّ لَ تُعْجِ اسْ (وَ
اكِمٍ  نْدَ حَ هُ عِ وقِفَ لِكَ بِأَنْ يُ لُ لِذَ هَ مْ الَ يُ ، وَ هِ مِ دَ عَ ذِ وَ َخْ ا) يف األْ يً وِّ رَ فيعُ (تَ ) الشَّ دَ (إنْ قَصَ
ا  طَهَ قَ إِالَّ أَسْ ءٍ وَ ْ ابَ بِيشَ إِنْ أَجَ رُ فَ خَّ ؤَ الَ يُ ي، فَ وَّ تَّى أَتَرَ وينِ حَ رُ : أَخِّ الَ إِنْ قَ . فَ هُ لَ تَعْجِ سْ يَ وَ

. قَطَتْ سَ اكِمُ وَ احلَْ
الَ  ، فَ تَهُ يقَ قِ مَ حَ لَ ةِ لِيَعْ دَ اهَ اءِ بِاملُْشَ تْحِ الرَّ َ) بِفَ رتَ قْصِ (املُْشْ ا يف) الشِّ دَ (نَظَرً ) قَصَ (أَوْ
 : الُ لَهُ قَ يُ ، وَ ةِ الْبَيْعِ حَّ ةِ لِصِ َ رضْ فُ لَهُ بِاحلَْ هُ بَلْ يُوصَ بَ إلَيْهِ فينْظُرَ هَ ذْ تَّى يَ ريٍ حَ َابُ لِتَأْخِ جيُ

. اكِمُ ا احلَْ طَهَ قَ إِالَّ أَسْ ءٍ، وَ ْ ابَ بِيشَ إِنْ أَجَ ، فَ قِطَ ذَ أَوْ تُسْ أْخُ ا أَنْ تَ إمَّ
لِيالً الَ  ا قَ دً عْ لَبَ النَّظَرَ فيه بُ ا طَ َلِّ الشفيع فيام إذَ نْ حمَ قْصِ عَ َلِّ الشِّ ه) أي: حمَ دِ (إالَّ لِبُعْ
نْ  ثَرَ مِ ةُ أَكْ افَ انَتْ املَْسَ ، الَ إنْ كَ لِكَ َابُ لِذَ هُ جيُ إِنَّ ) فَ لَّ أَقَ ةٍ فَ اعَ سَ ابِ إلَيْهِ (كَ هَ رَ ىف الذَّ َ رضَ

. ابِ إلَيْهِ هَ َابُ إيلَ الذَّ الَ جيُ لِكَ فَ ذَ
UÔ]¬ç’\;ÄÅ¬h;Åfi¡;Ï¬ç’\;√ÁÜÊh;ÏËË—

. وسِ ءُ اءِ، الَ عىل الرُّ كَ َ دِ الرشُّ دُّ عَ نْدَ تَ )عِ بَاءِ َنْصِ بِ األْ سَ ةُ (عىل حَ عَ فْ تُفَضُّ الشُّ
اعَ  بَ ا  إِذَ فَ  ، سُ دُ السُّ لِلثَّالِثِ  وَ  ، الثُّلُثُ لِلثَّاينِ  وَ  ، فُ النِّصْ مْ  هِ دِ َحَ ألِ ـ  ةً  ثَ ثَالَ انُوا  كَ ا  إِذَ فَ
وَ  هُ ، وَ ثُهُ لُ سِ ثُ دُ ي السُّ لِذِ ، وَ يعِ مِ لُثُ اجلَْ وَ ثُ هُ ، وَ ثَاهُ لُ نْهُ ثُ ي الثُّلُثِ مِ لِذِ فِ فَ بُ النِّصْ احِ صَ
بُ  احِ اعَ صَ ا بَ إِذَ ا، وَ ثَاهَ لُ عَ ذِي الثُّلُثِ ثُ مَ ، وَ ارِ ِيعِ الدَّ لُثُ مجَ هُ ثُ عَ ريُ مَ ، فيصِ يعِ مِ سُ اجلَْ دُ سُ
ا بَاعَ إِذَ ، وَ مٌ هْ سِ سَ دُ ي السُّ لِذِ ا، وَ نْهَ ةٌ مِ ثَ فِ ثَالَ ي النِّصْ لِذِ ، فَ امٍ هَ ةِ سِ عَ بَ الثُّلُثِ فُضَّ عىل أَرْ
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ه بحكم . وملكُ شرتي حصتُهُ فيرتكُ للمُ
.... . ، وعرفَ الثمنَ تُ ه إنْ قال: أخذْ ، أو إشهادٍ باألخذ، ولَزمَ أو دفع ثمنٍ
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الثُّلُثِ  بِ  احِ لِصَ وَ  ، ةٌ ثَ ثَالَ فِ  النِّصْ بِ  احِ لِصَ  ، مٍ هُ أَسْ ةِ  ْسَ مخَ عىل  فُضَّ  سِ  دُ السُّ بُ  احِ صَ
. يُّ مِ وَ اللَّخْ هُ قَ وَ رَّ ا ملَِنْ فَ فً الَ ، خِ لِ بِهِ وْ ، عىل الْقَ مُ نْقَسِ ا الَ يَ مَ مُ وَ نْقَسِ اءٌ فيام يَ وَ سَ ، وَ نَانِ اثْ

بُ  احِ صَ اعَ  بَ لَوْ  امَ  كَ مْ  نْهُ مِ دٍ  احِ لِوَ اءِ  كَ َ الرشُّ دُ  أَحَ اعَ  بَ وَ بَاءِ،  َنْصِ األْ عىل  انَتْ  كَ ا  إِذَ وَ
يعِّ  مِ اجلَْ ثَا  لُ ثُ ا  َ مهُ ةٍ  ثَ ثَالَ نْ  مِ  ِ نيْ مَ هْ سَ  ( تَهُ صَّ حِ ي  ِ رتَ شْ لِلْمُ كُ  ُ الثُّلُثِ (يرتْ بِ  احِ لِصَ فِ  النِّصْ

. يعِ مِ سُ اجلَْ دُ وَ سُ امً هُ هْ سِ سَ دُ بُ السُّ احِ ذَ صَ أَخَ وَ
: ةٍ ثَ ورٍ ثَالَ دِ أُمُ قْصَ املُْبَاعَ بِأَحَ لَكَ الشِّ رشوط متليك الشفيع للشفعة:ومَ

.١ـ  هُ نْدَ بُوتِ الْبَيْعِ عِ دَ ثُ عْ اكِمٍ بِهِ بَ نْ حَ ) مِ مٍ كْ (بِحُ
.٢ـ  يهِ ِ رتَ قْصِ ملُِشْ ةٍ اِلشِّ ) أَوْ قِيمَ نٍ عِ ثَمَ فْ (أَوْ دَ
هِ ٣ـ  ذِ نْ هَ دٌ مِ احِ دْ وَ ْ يُوجَ ا ملَ إِذَ ي، فَ ِ رتَ يْبَةِ املُْشْ لَوْ ىف غَ تِهِ وَ عَ فْ ) بِشُ ذِ َخْ ادٍ بِاألْ هَ (أَوْ إشْ

. ِلْكِ وهِ املْ جُ نْ وُ هٍ مِ جْ فَ لَهُ فيه بِوَ ُّ الَ تَرصَ لْكِ الشفيع، فَ قْصُ ىف مِ لْ الشِّ خُ دْ ْ يَ ةِ ملَ ثَ الثَّالَ
;UÏ¬ç’]d;É|¯\;‹Âá’

فَ  رَ عَ لِ (وَ اعِ مِ الْفَ الَ بِاسْ ، وَ عِ ارِ ، الَ بِاملُْضَ ) بِاملَْايضِ تُ ذْ : أَخَ الَ ذُ (إنْ قَ َخْ (ولزمه) األْ
. نَ تِهِ الثَّمَ فَ رِ عْ الِ مَ ) أَيْ ىف حَ نَ الثَّمَ

ذَ ـ  َخْ َنَّ األْ ، ألِ دٌ اسِ : بَلْ فَ قِيلَ ا. وَ يحً حِ انَ صَ إِنْ كَ ، وَ ذُ َخْ هُ األْ مُ زَ لْ الَ يَ ـ  فَ هُ فْ رِ عْ ْ يَ الَ إنْ ملَ
ذُ  َخْ لَهُ األْ ، وَ دُّ ولٍ فريَ ْهُ نٍ جمَ مَ الْبَيْعُ بِثَمَ إِالَّ لَزِ نِ وَ مِ الثَّمَ لْ نْ عِ دَّ مِ الَ بُ يْعٍ فَ اءُ بَ تِدَ ةِ ابْ عَ فْ بِالشُّ

. لِكَ دَ ذَ عْ بَ
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وإال  الثمن  ل  عجَّ فإن   ، لِّمُ يسُ ملُ  فإن  للثمن،  فيباع  سلَّم  إن  تسليمهُ  املشرتي  مَ  ولزِ
دمَ األخصُّ  ، وقُ ا للنَّقد، وإال سقطتُ ل ثالثً » أجَّ ذُ أسقطها احلاكم، وإن قال: «أنا آخُ

ت ألبِ مع شقيقة . هم، وإنْ كأخُ وهو املشاركُ ىف السَّ
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لِ ـ  وْ قَ دَ  عْ بَ ـ  الَ  قَ بِأَنْ   ، ذَ َخْ األْ لَهُ   ( مَ لَّ سَ (إنْ  قْصَ  الشِّ  ( هُ لِيمُ تَسْ يَ  ِ رتَ املُْشْ مَ  لَزِ (وَ
إِالَّ  وَ ىف،  وَ إِنْ  فَ  ، لِ املُْعَجَّ نِ  بِالثَّمَ هُ  فيتْبَعُ لِكَ  ذَ لَك  تُ  لَّمْ سَ دْ  قَ ا  أَنَ وَ  ، تُ ذْ أَخَ الشفيع: 

. ائِهِ فَ لِ وَ َجْ هُ ألِ ُ ريْ قْصُ أَوْ غَ ) الشِّ (فيبَاعُ
 ( نَ فيعُ (الثَّمَ ) الشَّ لَ جَّ إِنْ عَ ، (فَ تُ ذْ : أَخَ لِهِ وْ دَ قَ عْ تَ بَ كَ تَنَعَ أَوْ سَ ) بِأَنْ امْ مْ لِّ ْ يُسَ إِنْ ملَ (فَ

. نْهُ ا عَ رً هْ هُ قَ ذَ أَخَ
نِ  ونُ ىف الثَّمَ امَ يَكُ ا إنَّ ذَ هَ . وَ قْصُ بَاعُ الشِّ الَ يُ ) وَ اكِمُ ةَ (احلَْ عَ فْ طَ الشُّ قَ هُ أَسْ لْ عَجِّ ) يُ إِالَّ (وَ

. لِ جَّ الِّ الَ املُْؤَ احلَْ
ا)   ثً لَ ثَالَ لِ (أُجِّ اعِ مِ الْفَ عِ أَوْ بِاسْ ارِ ) أو سآخذ  بِاملُْضَ ذٌ ا آخِ : (أَنَ فيعُ ) الشَّ الَ إِنْ قَ (وَ
الَ قِيَامَ  ، وَ تُهُ عَ فْ ) شُ قَطَتْ إِالَّ سَ إِنْ أَيتَ بِهِ فيها، (وَ هِ، فَ ارِ ضَ ِحْ ) أَيْ إلِ دِ امٍ (لِلنَّقْ ةَ أَيَّ ثَ أَيْ ثَالَ

. لِكَ دَ ذَ عْ ا بَ َ لَهُ هبِ
UflËŒuiâ⁄’\;flŸ;É|˛̄ \;È…;‹ flÅŒÁ̌;flŸ̨

ىف  كُ  ارِ املُْشَ وَ  هُ (وَ هِ،  ِ ريْ غَ عىل  ةِ  كَ ِ الرشَّ يف   ( صُّ َخَ (األْ ةِ  عَ فْ بِالشُّ ذِ  َخْ األْ يف   ( مَ دِّ قُ (وَ
إِنْ  (وَ  ِ تَنيْ ُخْ لِألْ بَةِ  بِالنِّسْ  ِ ثَنيْ الثُّلُ وَ  ، ُمٍّ ألِ ةِ  وَ ِخْ لِإلْ بَةِ  بِالنِّسْ الثُّلُثِ  كَ ضِ  رْ الْفَ أَيْ   ( مِ هْ السَّ
؛  فُ ا النِّصْ ةُ هلََ يقَ قِ انَتْ الشَّ إِنْ كَ ، وَ ِ ثَنيْ تَانِ ىف الثُّلُ يكَ ِ ُامَ رشَ َهنَّ ) ؛ ألِ ةٍ يقَ قِ عَ شَ َبٍ مَ تٍ ألِ أُخْ كَ

. عِ تِامَ جْ نْدَ االِ لٍّ عِ تَقِ سْ ضٍ مُ رْ وَ لَيْسَ بِفَ إذْ هُ
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م، ..... ويص هلَ وارِث عىل مُ ودخل عىل األعمِّ كَ
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اءِ  كَ َ الرشُّ نْ  مِ ا  هَ ِ ريْ غَ ونَ  دُ   رَ ُخْ لِألْ ةُ  عَ فْ الشُّ فَ ا  يبَهَ نَصِ  ِ تَنيْ ُخْ األْ   دَ إحْ تْ  بَاعَ ا  إِذَ فَ
ي  اوِ التَّسَ يلَ  أَوْ فَ  ، بِنْتٍ عَ  مَ ابْنٍ  بِنْتُ   : افِ الْكَ ْتَ  حتَ لَ  دَخَ وَ  . ثِنيَ ارِ الْوَ  ِ ريْ غَ أَوْ   ، ثِنيَ ارِ الْوَ

. ةِ بْلَ املُْبَالَغَ ا قَ وَ مَ هُ ، وَ ، أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ ِ ، أَوْ بِنْتَنيْ َبٍ ، أَوْ ألِ ِ تَنيْ يقَ قِ ِ شَ تَنيْ أُخْ كَ
بَ  الْعاصِ لُ  مَ فيشْ  ، مِ هْ السَّ يف  كِ  ارِ املُْشَ  ُ ريْ غَ وَ  هُ وَ  ( مِّ َعَ األْ (عىل  صُّ  َخَ األْ  ( لَ دَخَ (وَ
إِنَّ  فَ  ، يْنِ وَ َخَ األْ دُ  أَحَ بَاعَ  فَ  ِ نيْ مَّ عَ أَوْ   ، يْنِ وَ أَخَ نْ  عَ وَ  ، ثَرَ أَكْ فَ بِنْتٍ  نْ  عَ اتَ  مَ ا  إِذَ فَ  . هُ َ ريْ غَ وَ

. بِعْ ْ يَ ي ملَ مِّ الَّذِ ، أَوْ الْعَ َخِ ْتَصُّ بِاألْ الَ خيَ ، وَ ةِ عَ فْ لْنَ يف الشُّ خُ دْ الْبَنَاتِ يَ
لَ  ِ دَخَ  الْبِنْتَنيْ دَ تْ إحْ ا بَاعَ إِذَ دٍ، فَ الَ نْ أَوْ نَّ عَ اهُ دَ اتَتْ إحْ نَاتٍ مَ نْ بَ اتَ عَ ا مَ ا إذَ ذَ كَ وَ

. دُ املَْيِّتَةِ الَ  أَوْ رَ ُخْ عَ األْ مَ
مَّ  َعَ َنَّ األْ ؛ ألِ تِ االَ نْ اخلَْ ةٌ مِ دَ احِ تِهِ وَ صَّ لْ ىف حِ خُ دْ ْ يَ دِ املَْيِّتَةِ ملَ الَ نْ أَوْ دٌ مِ احِ اعَ وَ ا بَ إِذَ وَ

. صِّ َخَ عَ األْ لُ مَ خُ دْ الَ يَ
. يِّتِ الثَّاينِ بُ لِلْمَ رَ ُمْ أَقْ َهنَّ صَّ ألِ ةِ أَخَ اثَ رَ ابُ الْوِ حَ انَ أَصْ امَ كَ إِنَّ وَ

دِ،  الَ َوْ دُ األْ اعَ أَحَ ا بَ هُ إذَ إِنَّ دٍ، فَ الَ نْ أَوْ مْ عَ هُ دُ اتَ أَحَ مَّ مَ ا، ثُ ارً نِنيَ دَ ةُ بَ ثَ ثَ ثَالَ رِ ا وَ امَ إذَ كَ
ْتَصُّ  الَ خيُ ، وَ مْ هُ عَ مْ مَ يهِ دُ أَخِ الَ لَ أَوْ خَ مُ لَدَ امَ َعْ اعَ األْ لَوْ بَ ، أَيْ وَ مُ امَ َعْ مَّ األْ يلَ ثُ هُ أَوْ تُ وَ انَ إخْ كَ

. مِ امَ َعْ يَّةُ األْ قِ بَ
اعَ ـ  بَ ارٍ  قَ بِعَ  ( مْ هلَُ ويصً  مُ (عىل  لُ  خُ دْ يَ هُ  إِنَّ فَ  ، بٍ اصِ عَ أَوْ   ، مٍ هْ سَ ذِي   ( ثٍ ارِ وَ (كَ

. ثُ ارِ مْ الْوَ هُ عَ لُ مَ خُ دْ ، بَلْ يَ مْ يَّةُ املُْويصَ هلَُ قِ ةِ بَ عَ فْ ْتَصُّ بِالشُّ الَ خيَ ، فَ مْ هُ دُ أَحَ
لُ ابْنِ  وْ وَ قَ هُ ، وَ ةِ ثَ رَ دُ الْوَ اعَ أَحَ ا بَ ثِ إذَ ارِ عَ الْوَ لُونَ مَ خُ دْ مْ الَ يَ هُ أَنَّ املُْويصَ هلَُ ومُ هُ فْ مَ وَ

. صَّ عَ أَخَ مَّ مَ أَعَ ُمْ كَ َهنَّ ؛ ألِ مِ اسِ الْقَ
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ا، ثم األجنبيُّ . قً طلَ ارثُ مُ مَّ الوَ ثُ
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اءَ ـ  كَ َ ةِ رشُ ثَ ثَالَ ؛ كَ نَبِيٍّ بًا، عىل أَجْ اصِ ، أَوْ عَ ضٍ ا فَرْ انَ ذَ ا) كَ قً طْلَ ثُ مُ ارِ مَ (الْوَ دِّ ) قُ مَّ (ثُ
. نَبِيِّ َجْ مُ عىل األْ دَّ قَ ثَ يُ ارِ إِنَّ الْوَ ، فَ هُ ابَ ا نَ ةِ مَ ثَ رَ دُ الْوَ بَاعَ أَحَ ةٍ فَ ثَ رَ نْ وَ مْ عَ هُ دُ اتَ أَحَ ارٍ مَ قَ ىف عَ
ةُ  ثَ رَ انَتْ الْوَ إِالَّ كَ هِ، وَ ِ ريْ هُ عىل غَ كُ ارِ شَ مَ مُ دِّ مٍ قُ هْ هِ ىف سَ ِ ريْ ا لِغَ كً ارِ شَ انَ الْبَائِعُ مُ ا كَ إِذَ فَ

. اءً وَ فيه سَ
نْ ـ  ا عَ َ مهُ دُ اتَ أَحَ ِ مَ نَنيْ َ اثْ ارٌ بَنيْ انَتْ دَ ا كَ إِذَ ؛ فَ هُ قَّ ثُ حَ ارِ طَ الْوَ قَ ) إنْ أَسْ نَبِيُّ َجْ مَّ األْ (ثُ

. ِ تَنيْ مَّ عَ ، وَ ِ تَنيْ أُخْ ، وَ ِ تَنيْ جَ وْ زَ
قَطَتْ  إِنْ أَسْ ، فَ ةِ عَ فْ  بِالشُّ رَ ُخْ تْ األْ تَصَّ ، اخْ ِ تَنيْ ُخْ ، أَوْ األْ ِ تَنيْ جَ وْ  الزَّ دَ تْ إحْ ا بَاعَ إِذَ فَ

. نَبِيِّ َجْ األْ ، وَ مْ ونَ املُْويصَ هلَُ ِ دُ نيْ مَّ الْعَ ، وَ ِ تَنيْ جَ وْ ، أَوْ الزَّ ِ تَنيْ ُخْ ةُ لِألْ عَ فْ الشُّ ا، فَ هَ قَّ حَ
، نَبِيِّ َجْ ونَ األْ مْ دُ ويصَ هلَُ لِلْمُ مْ فَ هُ قَّ طُوا حَ قَ إِنْ أَسْ فَ

. نَبِيِّ َجْ لِألْ طُوا فَ قَ إِنْ أَسْ فَ
: ةٌ ْسَ : مخَ قِيلَ ، وَ حِ اجِ ةٌ عىل الرَّ عَ بَ اتِبُ أَرْ املَْرَ فَ

.ـ ١ مِ هْ كُ ىف السَّ ارِ املُْشَ
.ـ ٢ ضِ رْ ا الْفَ وَ ذَ فَ
. ـ ٣ بُ الْعَاصِ فَ
. ـ ٤ املُْويصَ لَهُ فَ
، ـ ٥ ِ تَنيْ ُخْ قُّ لِألْ لَ احلَْ تَقَ ا انْ هَ قَّ ِ حَ تَنيْ جَ وْ  الزَّ دَ قَطَتْ إحْ وْ أَسْ لَ عليه فَ نَبِيُّ ـ وَ َجْ األْ فَ

. نَبِيُّ َجْ األْ طَ فَ قَ إِنْ أَسْ ويصَ لَهُ فَ لِلْمُ طَا فَ قَ إِنْ أَسْ ِ فَ نيْ مَّ لِلْعَ طَتا فَ قَ إِنْ أَسْ فَ
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هدتهُ عىل منْ أخذ بِبَيْعه، إال إذا حرضَ عاملًا بالبيع فباألخري،  وأخذَ بأيِّ بيعٍ شاء. وعُ
دُّ ما زاد  رُ ائِد له عىل بائِعه، كام يَ مَّ يرجعُ بالزَّ ، ثُ لَّ هِ، ولو أقَ ودفع الثمن ملن أخذ من يدِ

إن كانَ أكثر،....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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ا. نْهَ ) مِ اءَ يْعٍ شَ فيعُ (بِأَيِّ بَ ) الشَّ ذَ دَ الْبَيْعُ (أَخَ دَّ عَ لَوْ تَ
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تْبُ  كَ ) فَ هِ فيعُ (بِبَيْعِ ) الشَّ ذَ نْ أَخَ أَ (عىل مَ رَ اقٍ طَ قَ تِحْ يْبٍ أَوْ اسْ نْ عَ يكون ضامن املَْبِيعِ مِ
. اقٍ قَ تِحْ يْبٍ أَوْ اسْ ورِ عَ نْدَ ظُهُ عُ عليه عِ جِ رْ يَ ةِ عليه، وَ ثِيقَ الْوَ

هِ؛  ِ ريْ ذُ الَ بِغَ أْخُ ) يَ ريِ َخِ بِاألْ ، (فَ ، أَوْ الثَّالِثِ ) الثَّاينِ املًِا بِالْبَيْعِ فيعُ (عَ ) الشَّ َ رضَ ا حَ (إالَّ إذَ
. لِ َوَّ نْ األْ تَهُ مِ عَ فْ طُ شُ قِ املًِا يُسْ هُ عَ ورَ ضُ َنَّ حُ ألِ

) ـ  لَوْ هِ (وَ ِ ريْ ذَ بِبَيْعِ غَ إِنْ أَخَ ، وَ قْصَ ) الشِّ هِ دِ نْ يَ فيعُ (مِ ) الشَّ ذَ نَ ملَِنْ أَخَ عَ الثَّمَ فَ دَ (وَ
نًا. ) ثَمَ لَّ ذَ بِهِ (أَقَ ا أَخَ انَ مَ كَ

مَّ  ، (ثُ ةً َ رشْ عَ لَهُ عَ فَ لِ دَ َوَّ ذَ بِاألْ ا أَخَ إِذَ ، فَ َ رشَ ةَ عَ سَ مْ الثَّاينِ بِخَ ةٍ، وَ َ لُ بِعَرشْ َوَّ هُ األْ اعَ وْ بَ لَ فَ
نَ  عْتُ لَك ثَمَ فَ : دَ قُولُ لَهُ ) يَ هِ ائِعِ ةُ (عىل بَ سَ مْ وَ اخلَْ هُ ) وَ ائِدِ لَهُ نْهُ (بِالزَّ ذَ مِ نْ أَخَ ) مَ عُ جِ رْ يَ

. ةَ سَ مْ دَّ يلِ اخلَْ رُ ، فَ ةً َ رشْ نْ الشفيع عَ تُ مِ ذْ ، أَخَ َ رشَ ةَ عَ ْسَ قْصِ مخَ الشِّ
فِعَ لَهُ  ي دُ نُ الَّذِ ) الثَّمَ انَ هُ (إنْ كَ مَ رِ ا غَ ) عىل مَ ادَ ا زَ نْهُ (مَ قْصُ مِ ذَ الشِّ نْ أُخِ ) مَ دُّ رُ امَ يَ (كَ

. َي بِهِ رتَ َّا اشْ ) ممِ ثَرَ (أَكْ
ذَ  أَخَ ةٍ، وَ َ هُ الثَّاينِ بِعَرشْ اعَ بَ ، وَ َ رشَ ةَ عَ سَ مْ لُ بِخَ َوَّ هُ األْ اعَ امَ لَوْ بَ ؛ كَ مِ دِّ ِثَالِ املُْتَقَ سِ املْ عَكْ كَ
هِ  سِ ا لِنَفْ نْهَ ذُ مِ أْخُ ، يَ َ رشَ ةَ عَ ْسَ هِ مخَ دِ نْ يَ ذَ مِ نِهِ أَخَ وْ عُ لِلثَّاينِ لِكَ فَ دْ هُ يَ إِنَّ ، فَ لِ َوَّ فيعُ بِالْبَيْعِ األْ الشَّ

ة. سَ مْ وَ اخلَْ هُ ادَ وَ ا زَ دُّ لَهُ مَ رُ يَ ، وَ ا لِبَائِعِهِ هَ عَ فَ ، الَّتِي دَ ةً َ رشْ عَ
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ونُقِضَ ما بعده، 
اءُ له، ..... ائه عىل األرجح، فالكرِ تَّم عقدُ كرَ والغلة قبلها للمشرتي وحتَ
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وَ  هُ وَ َا،  هبِ َي  رتَ اشْ الَّتِي  ةَ  َ الْعَرشَ لَهُ  عَ  فَ دَ  ، الثَّاينِ بِالْبَيْعِ  ِثَالِ  املْ ا  ذَ هَ يف  فيعُ  الشَّ ذَ  أَخَ إِنْ  فَ
. نَانِ ي الثَّمَ اوَ امَ لَوْ تَسَ رٌ كَ اهِ ظَ

لَّ أَوْ  هِ، قَ دِ نْ يَ قْصَ مِ ذَ الشِّ ذَ بِهِ ملَِنْ أَخَ ي أَخَ نَ الَّذِ فيعُ الثَّمَ عُ الشَّ فَ دْ الٍ يَ لِّ حَ عىل كُ وَ
. مَ دَّ قَ امَ تَ هِ كَ ِ ريْ ذَ بِبَيْعِ غَ لَوْ أَخَ ، وَ ثُرَ كَ

ا  ثْبُتُ مَ يَ ، وَ نِ َثْامَ عُ األْ اجُ رَ : تَ هِ نَي نَقْضِ عْ مَ . وَ ذَ بِهِ ي أَخَ ه) أي  الْبَيْعِ الَّذِ دَ ا بَعْ نُقِضَ مَ (وَ
. تْ تَلَفَ نُ أَوْ اخْ َثْامَ قَتْ األْ فَ هُ اتَّ بْلَ قَ

ا  ِيعَ مَ لِ نَقَضَ مجَ َوَّ ذَ بِاألْ إِنْ أَخَ ، وَ عَ اجَ رَ الَ تُ ا وَ هَ لُّ اتِ كُ بَتَتْ الْبِيَاعَ ريِ ثَ َخِ ذَ بِاألْ إِنْ أَخَ فَ
 ، رٌ اهِ رُ ظَ َمْ األْ نُ فَ َثْامَ قَتْ األْ فَ إِنْ اتَّ . فَ هُ دَ عْ ا بَ نُقِضَ مَ هُ وَ بْلَ ا قَ بَتَ مَ طِ ثَ سَ ذَ بِالْوَ إِنْ أَخَ هُ وَ دَ عْ بَ

 . مُ لَ هُ تعاىل أَعْ اَللَّ نَا، وَ رْ كَ ا ذَ عِ مَ اجُ َ هُ الرتَّ جْ وَ تْ فَ تَلَفَ إِنْ اخْ وَ
 . نِ امَ ةُ بِالضَّ لَّ الْغَ ، وَ نْهُ نَ مِ امَ َنَّ الضَّ ي)؛ ألِ ِ رتَ شْ ا (لِلْمُ َ ذِ هبِ َخْ ةِ أَيْ األْ عَ فْ بْلَ الشُّ ) قَ ةُ لَّ الْغَ (وَ
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يْسَ  لَ فَ ةِ  عَ فْ بِالشُّ ذِ  َخْ األْ بْلَ  قَ قْصَ  الشِّ  ( ائِهِ (كِرَ  : أَيْ ي  ِ رتَ املُْشْ اء  كِرَ  ( دُ قْ عَ تَّمَ  َ حتَ (وَ
. دِ دُّ َ نْ الرتَّ ) مِ حِ جَ َرْ هُ (عىل األْ خُ لِلشفيع فَسْ

انَ  ا كَ رٌ فيام إذَ اهِ ا ظَ ذَ هَ ةِ الَ لِلشفيع، وَ عَ فْ ذِ بِالشُّ َخْ دَ األْ عْ ي بَ ِ رتَ شْ ) لِلْمُ اءُ الْكِرَ عليه (فَ وَ
عَتْ  قَ وَ بِهِ  وَ  ، امٍ وَ أَعْ ةِ  َ عَرشْ كَ ةُ  املُْدَّ الَتْ  طَ لَوْ  وَ هُ  رُ اهِ ظَ وَ  . اءَ الْكِرَ ي  رِ املُْكْ دَ  قَ نَ أَوْ   ، يبَةً جِ وَ
ةِ  يلَ ، ملَِا ىف الطَّوِ ِ نَتَنيْ السَّ نَةِ وَ السَّ ةً كَ لِيلَ ةُ قَ انَتْ املُْدَّ : إنْ كَ قِيلَ . وَ أَ رَ يْبٍ طَ عَ َا كَ َهنَّ ي؛ ألِ تْوَ الْفَ
بِلِ  تَقْ ةُ ىف املُْسْ رَ ُجْ األْ فيعُ فَ اهُ الشَّ ضَ إِنْ أَمْ ا، فَ قً طْلَ هُ مُ خُ حِ لَهُ فَسْ جَ َرْ ابِلُ األْ قَ مُ . وَ رِ َ نْ الرضَّ مِ

ا. طْعً خَ لَهُ قَ إِالَّ فُسِ ا، وَ فيعً لِمَ أَنَّ لَهُ شَ ا عَ فُ فيام إذَ الَ اخلِْ : وَ مْ هُ الَ بَعْضُ . قَ لَهُ



X ١٨٤الصف الثاين الثانو

وإال  أشبه،  إن  بيمني  للمشرتي  فالقول  الثمن،  ىف  اختلفا  وإنْ  ه،  نَقْصُ نُ  يضمَ وال 
ا. دَّ إيل الوسط كأن نكَال معً فللشفيع، وإن مل يُشبها حلَفا ورُ
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بَبٍ ـ  اءِ بِالَ سَ َ دَ الرشِّ عْ أَ عليه بَ رَ ا طَ قْصِ إذَ ه) أي الشِّ ي (نَقْصَ ِ رتَ ) املُْشْ نُ مَ الَ يَضْ (وَ
 ، يَأْيتِ ا سَ لِيلِ مَ ِ بِنَاءٍ، بِدَ ريْ نْ غَ ةٍ مِ لَحَ مٍ ملَِصْ دْ هَ ، كَ ةٍ لَحَ نْهُ ملَِصْ بَبٍ مِ ، أَوْ بِسَ يٍّ وِ امَ ، بَلْ بِسَ نْهُ مِ

. ا أَمْ الَ فيعً لِمَ أَنَّ لَهُ شَ اءٌ عَ وَ سَ وَ
. يهِ دِّ عَ مِ تَ دَ ائِامً لِعَ تُهُ عىل الشفيع قَ هُ قِيمَ لَ نَي فَ بَ مَ وَ دَ إِنْ هَ ، فَ نَ مِ ةٍ ضَ لَحَ مَ الَ ملَِصْ دَ إِنْ هَ فَ
الَ  قَ فَ قْصَ  الشِّ بِهِ  َي  رتَ اشْ ي  الَّذِ  ( نِ الثَّمَ ي (يف  ِ رتَ املُْشْ وَ  ، فيعُ الشَّ  : أَيْ ا)  فَ تَلَ اخْ إِنْ  (وَ
بَهَ  أَشْ  ( بَهَ أَشْ إنْ  نيٍ  بِيَمِ ي  ِ رتَ شْ لِلْمُ لُ  وْ الْقَ (فَ نِيَةٍ  بِثَامَ  : فيعُ الشَّ الَ  قَ وَ ةٍ،  َ بِعَرشْ ي:  ِ رتَ املُْشْ

. فيعُ أَمْ الَ الشَّ
 ، لُ وْ ) الْقَ فيعِ لِلشَّ قْصِ (فَ لِكَ الشِّ نًا لِذَ ونَ ثَمَ أْنُ أَنْ الَ يَكُ ا الشَّ ي مَ ، بِأَنْ ادَّعَ بِهْ شْ ) يُ إِالَّ (وَ

 . بِهِ احِ ي صَ وَ عْ دِّ دَ رَ ، وَ اهُ وَ عْ تَيضَ دَ قْ لٌّ عىل مُ ا) كُ فَ لَ ا (حَ عً ا) مَ بِهَ شْ ْ يُ بَهَ (وإن ملَ إنْ أَشْ
امَ  هِ لِفِ حَ امَ كَ وهلُُ نُكُ ا) وَ عً الَ مَ أَنْ نَكَ َ النَّاسِ (كَ ) بَنيْ طِ سَ ةِ (الْوَ يمَ ) الْقِ نَ (إيلَ ) الثَّمَ دَّ رَ (وَ
نَهُ  كَ دْ أَمْ بَهُ قَ احِ َنَّ صَ ؛ ألِ بِهُ شْ إِنْ أَيتَ بِامَ الَ يُ : وَ دٍ شْ الَ ابْنُ رُ . قَ الِفِ عىل النَّاكِلِ َ لِلْحَ قُيضِ وَ

 . نِ يَانِ الثَّمَ نِسْ ةِ كَ عَ فْ قُوطُ الشُّ : سُ الِ وَ َقْ لُ األْ دَ : أَعْ هُ ُ ريْ الَ غَ قَ ، وَ اهُ وَ عْ نْ دَ ولِهِ مِ بِنُكُ
* * *
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Ï÷Òà^

ا مع الرشح؟ وما أركاهنا؟ س١: ما الشفعة لغة ورشعً
س٢: من له احلق ىف األخذ بالشفعة؟ ومن ليس له احلق ىف األخذ هبا؟ وما رشوط 

               األخذ هبا؟
بام  النصيب  يأخذ  ومتى  القيمة؟  تعترب  ومتى  الشفعة؟  الشفيع  يأخذ  بم  س٣: 

               خيصه من الثمن؟
س٤: هل جيوز ألحد الرشيكني األخذ بالشفعة يف الثامر عىل الشجر؟

س٥: بني ما يؤخذ فيه بالشفعة وما ال يؤخذ فيه فيام يأيت:
           (البطيخ ـ اخليار ـ الباذنجان ـ القمح ـ ساحة الدار ـ الطريق ـ احليوان ـ 

            الكراء ـ البيع الفاسد)
س٦: بم تسقط الشفعة؟ وما الذي ال تسقط به؟

س٧: متى يلزم األخذ بالشفعة ؟ ومن الذي يقدم ىف األخذ بالشفعة؟ وبم يأخذ 
              الشفيع عند تعدد البيع؟
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ه..  زءٍ معلوم من ربْحِ مٍ معلومٍ ملِن يتّجر به بجُ سلَّ وبٍ مُ نْ نَقْد مرضُ دفعُ مالك ماالً مِ
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طَعَ قَ املَْالِ  بَّ  رَ َنَّ  ألِ ؛  الْقَطْعُ وَ  هُ وَ ضِ  رْ الْقَ نْ  مِ وذٌ  أْخُ مَ  : افِ الْقَ  ِ رسْ بِكَ وَ  هُ لغة: 
ا ةً أَيْضً بَ ارَ ضَ ي مُ مَّ يُسَ . وَ بْحِ نْ الرِّ ةٍ مِ طْعَ فُ فيها بِقِ َّ تَرصَ الِهِ يَ نْ مَ ةً مِ لِ قِطْعَ امِ عَ  لِلْ

بجزء  به  يتجر  ملن  معلوم  مٍ  سلَّ مُ مرضوب  نقدٍ  من  ماالً  مالك  ا: (دفع  واصطالحً
معلوم من ربحه).
UÀÁÖ¬i’\;{Öå

. ضُ رْ جَ بِهِ الْعَ رَ ، خَ ةٍ بٍ أَوْ فِضَّ هَ )(١)  ذَ دٍ قْ نْ نَ االً مِ الِكٍ مَ عُ مَ فْ (دَ
. امَ نْهُ (٣) مِ ارُ النِّقَ ُ (٢) وَ جَ التِّربْ رَ خَ ، وَ وكٍ كُ سْ ) أَيْ مَ وبٍ ُ رضْ (مَ

. دٍ َالٍ بِهِ عىل أَحَ نٍ عليه، أَوْ حمُ يْ ، الَ بِدَ نْ املَْالِكِ ) مِ مٍ لَّ سَ (مُ
( رُ بِهِ تَّجِ لٍ (يَ امِ هُ لِعَ عَ فَ ولٍ دَ ْهُ ةً الَ جمَ فَ صِ ا وَ رً دْ ) قَ لُومٍ عْ (مَ

 ، بْعٍ رُ ) كَ لُومٍ عْ ائِعٍ (مَ ءٍ شَ زْ ، نَظِريِ جُ بْحٍ يلِ رِ صِ اءِ لِتَحْ َ الرشِّ فُ بِالْبَيْعِ وَ ُّ : التَّرصَ رُ التَّجْ وَ
هِ،  ِ ريْ بْحِ غَ نْ رِ ، الَ مِ فُوعِ لِكَ املَْالِ املَْدْ ه) أي من ربح ذَ بْحِ نْ رِ ، (مِ ولٍ ْهُ ، الَ جمَ فٍ أَوْ نِصْ

. هِ بْحِ نْ رِ انِريَ مِ نَ ةِ دَ َ عَرشْ ؛ كَ وصٍ ْصُ رٍ خمَ دْ الَ بِقَ وَ
(١) يقوم مقامه: املال الذي نتعامل به يف زماننا.

(٢) الترب: فتات أو تراب الذهب أو الفضة قبل أن يُصاغا.
(٣) النقار ـ بالضم ـ قطع الفضة غري املصوغة.
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. ة وال بَدين ورهن ووديعة، واستمرَّ دينًا إال أن يُقبضَ ثُر، بصيِغَ ، أو كَ قلَّ
رضَ ويُشهد عليه ..... أو حيُ
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لَوْ  ، وَ لِكَ الَّةٍ عىل ذَ ) دَ ةٍ يغَ ، (بِصِ ثَرَ فٍ أَوْ أَكْ نِصْ ) كَ ثُرَ ، (أَوْ كَ ٍ عُرشْ ءُ كَ زْ لِكَ اجلُْ ) ذَ لَّ (قَ
. ةِ ارَ جَ ِ اإلْ الْبَيْعِ وَ ظُ كَ فْ طُ اللَّ َ رتَ الَ يُشْ . وَ رِ خَ يضَ اآلْ بِرِ ا، وَ َ مهِ دِ نْ أَحَ مِ

ُوزُ  الَ جيَ . فَ نيٍ أَمِ هِ كَ ِ ريْ لِ أَوْ غَ امِ نْدَ الْعَ ) عِ ةٍ دِيعَ ) الَ (وَ ، (وَ نٍ هْ ، و) الَ بِرَ يْنٍ لَّم (الَ بِدَ سَ مُ
ا. اضً ةِ قِرَ ثَ هِ الثَّالَ ذِ نْ هَ دٌ مِ احِ ونَ وَ أَنْ يَكُ

هُ فيه. يدَ هُ لِيَزِ رَ هُ أَخَّ نَّ مُ عىل أَ تَّهَ هُ يُ َنَّ ألِ نُ فَ يْ ا الدَّ أَمَّ
تْ عليه  ارَ ا فَصَ هَ قَ فَ ونَ أَنْ افُ أَنْ يَكُ َينِّ أَخَ : ألِ مِ اسِ الَ ابْنُ الْقَ قَ ةُ فَ دِيعَ نُ والْوَ هْ ا الرَّ أَمَّ وَ

ي. تَهَ نًا انْ يْ دَ
نِ  يْ نْ الدَّ ا عليك مِ لْ مَ عَ : اجْ هُ بُّ الَ رَ ، بِأَنْ قَ لِ امِ نٍ عىل الْعَ يْ اضُ بِدَ رَ عَ الْقِ قَ ـ (و) إن وَ
ْتَصُّ  خيَ ، وَ هِ بِّ نُهُ لِرَ مَ لِ يَضْ امِ نًا) عىل الْعَ يْ نُ (دَ يْ ) الدَّ رَّ تَمَ ا (اسْ ذَ يْنَنَا كَ بْحَ بَ ا عىل أَنَّ الرِّ اضً قِرَ

. امَ نْهُ عَ مِ قَ ةَ بِامَ وَ َ ربْ الَ عِ ، وَ ُ رسْ عليه اخلُْ ، وَ بْحِ لُ بِالرِّ امِ الْعَ
 . بِ رْ لَوْ بِالْقُ اضٌ وَ هُ قِرَ نَّ هُ عىل أَ دُّ رُ مَّ يَ ينِ ثُ نْ املَْدِ هُ مِ بُّ هُ رَ بِضَ قْ نُ بِأَنْ يَ يْ ) الدَّ بَضَ قْ (إالَّ أَنْ يُ
ي  ا املَْالَ الَّذِ ذَ ، عىل أَنَّ هَ ِ أَتَنيْ رَ امْ لٍ وَ دْ ، أَوْ عَ ِ لَنيْ دْ دَ عليه) بِعَ هِ يُشْ . (وَ هِ بِّ ) لِرَ َ ْرضَ (أَوْ حيُ

. وزُ ا، فيجُ اضً هُ قِرَ بُّ هُ لَهُ رَ عُ فَ دْ مَّ يَ ، ثُ نٍ الَ نٍ لِفُ يْ نْ دَ ا عىلَّ مِ وَ مَ َ هُ رضَ أَحْ
ا  اضً قِرَ امَ  هُ عُ فْ دَ ُوزُ  جيَ هُ  إِنَّ فَ ادِ  هَ شْ ِ اإلْ عَ  مَ ا  َ رضِ أُحْ أَوْ  ا  بِضَ قُ ا  إذَ ةُ  دِيعَ والْوَ نُ  هْ الرَّ ا  ذَ كَ وَ

. نِ يْ ِّ عىل الدَّ يلِ يَاسِ اجلَْ بِالْقِ
أَنَّ  عىل  ةٍ  دِيعَ وَ أَوْ  نٍ  هْ رَ نْ  مِ ك  نْدَ عِ بِامَ  ِرْ  اجتَّ  : لَهُ امَ  ُ هبُّ رَ الَ  قَ وَ ا  َ ْرضَ حيُ  ْ ملَ وَ ا  بَضَ قْ يُ  ْ ملَ إِنْ  فَ

. ثْلِهِ رُ مِ لِ أَجْ امِ عَ لِلْ ، وَ ُ رسْ عليه اخلُْ ، وَ ِامَ هبِّ بْحُ لِرَ الرِّ ا، فَ اضً ا قِرَ ذَ يْنَنَا كَ بْحَ بَ الرِّ
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ف، ثمَّ يعُمل  ائِه، أو رصُ ، أو بعد رشِ له عىل خالص دين، أو بيع عرض عندهُ وإنُ وكَّ
ثلِه يف تولِّيه، وقراض مثلِه ىف ربحه، كلَك رشكٌ وال عادة،..... هُ أجرُ مِ فلَ
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 ( هُ لَ كَّ إِنْ وَ : (وَ لِهِ وْ ارَ لَهُ بِقَ أَشَ ، فَ نيٍ ةُ بِيَدِ أَمِ دِيعَ نُ أَوْ الْوَ هْ الرَّ هِ وَ ِ ريْ انَ الدين عىل غَ إِنْ كَ فَ
ا، اضً لُ فيه قِرَ مَ عْ مَّ يَ ) ثُ نٍ يْ صِ دَ الَ لَ (عىل خَ امِ لَ الْعَ كَّ : وَ أَيْ

هِ  عِ فْ ) أَوْ دَ هُ نْدَ ضٍ عِ رْ يْعِ عَ ) عىل (بَ ، (أَوْ نيٍ نْدَ أَمِ ةٍ عِ دِيعَ نٍ أَوْ وَ هْ صِ رَ الَ ا عىل خَ ذَ كَ وَ
( ائِهِ َ دَ رشِ عْ هِ (بَ يْعِ ) عىل بَ (أَوْ

) يف  لُ مَ عْ مَّ يَ ، (ثُ هُ سَ كْ ةٍ أَوْ عَ ضَّ هُ بِفِ فَ ِ بًا لِيَرصْ هَ عَ لَهُ ذَ فَ ) بِأَنْ دَ فٍ ْ هُ عىل (رصَ لَ كَّ ) وَ (أَوْ
. دٌ اسِ اضٌ فَ رَ قِ ا فَ اضً هُ قِرَ فَ َ ، أَوْ فيام رصَ ضِ نِ الْعَرْ ثَمَ

، أَوْ ـ  لِيصِ نْ التَّخْ كِرَ مِ ا ذُ ) مَ لِّيهِ وَ ثْلِهِ يف تَ رُ مِ لِ (أَجْ امِ عَ ا فلِلْ دً اسِ ا فَ اضً انَ قِرَ ا كَ إِذَ وَ
لُوسِ  الْفُ ِ وَ ا ىف التِّربْ ذَ كَ . وَ بَحْ رْ ْ يَ لُ أَوْ ملَ امِ بِحَ الْعَ ، رَ بِّ املَْالِ ةِ رَ فِ ىف ذِمَّ ْ ، أَوْ الرصَّ الْبَيْعِ

. مْ هُ هُ بَعْضُ رَ كَ امَ ذَ كَ
بَحْ ـ  رْ ْ يَ إِنْ ملَ . وَ ثْلِهِ اضَ مِ نْهُ قِرَ طِيَ مِ بِحَ أُعْ إِنْ رَ ، فَ بْحِ املَْالِ ثْلِهِ يف) رِ اضُ مِ (و) لَهُ (قِرَ

. هِ بِّ ةِ رَ ءَ لَهُ ىف ذِمَّ ْ الَ يشَ فَ
لَ فيها  مَ عْ مَّ يَ نٍ ثُ ةَ فُالَ عَ لْ يَ بِهِ سِ ِ رتَ االً عىل أَنْ يَشْ عَ لَهُ مَ فَ ا لَوْ دَ ائِلِ مَ هِ املَْسَ ذِ ثْلُ هَ مِ وَ

ا. اضً قِرَ
؛  ُوزُ امَ الَ جيَ ) أَيْ كَ كٌ ْ لَكَ رشِ : (كَ لُهُ وْ ِثْلِ قَ اضُ املْ عَ ـ قِرَ قَ فيه ـ إنْ وَ ، وَ نَعُ مْ بِّهَ بِامَ يُ مَّ شُ ثُ
لَك  لْ فيه، وَ مَ : اعْ الَ لَهُ ، بِأَنْ قَ لِ امِ عَ ءِ لِلْ زْ مُ اجلُْ لْ تَفى عِ ا انْ ا إذَ ِثْلِ مَ اضُ املْ فيه قِرَ عَ فَ قَ إِنْ وَ وَ
 ُ ةٌ تُعَنيِّ ادَ مْ عَ انَ هلَُ إِنْ كَ ءِ، فَ زْ رَ اجلُْ دْ ُ قَ مْ تُعَنيِّ يْنَهُ ) بَ ةَ ادَ هُ (الَ عَ نَّ الُ أَ ) احلَْ ، (وَ كٌ ْ بْحِ رشِ ىف الرِّ

لَ عليها. مِ ثَالً عَ فِ مَ كِ عىل النِّصْ ْ قَ الرشِّ إطْالَ
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م. بهَ أوُ مُ
اَلف، ...... ن، أو اشرت بدينٍ فخَ أو أجل، أو ضمَّ
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فيدُ  هُ يُ َنَّ ؛ ألِ فَ رٌ ىف أَنَّ لَهُ النِّصْ اهِ وَ ظَ هُ ، فَ ةٌ كَ ِ يْنَنَا، أَوْ رشَ كٌ بَ َ رتَ شْ بْحُ مُ الرِّ : وَ الَ ا لَوْ قَ أَمَّ وَ
. ءٌ زْ نْهُ لَك جُ إِنَّ املُْتَبَادِرَ مِ ، فَ كٌ ْ : لَك رشِ فِ الَ ا، بِخِ فً رْ يَ عُ اوِ التَّسَ
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، ـ  دٌ اسِ هُ فَ إِنَّ ، فَ لَقَ أَطْ ا، وَ اضً لْ فيه قِرَ مَ : اعْ الَ مٍ بِأَنْ قَ بْهَ اضٍ مُ رَ قِ كَ ) أَيْ وَ مٍ بْهَ (أَوْ مُ
 . بْحِ ِثْلِ ىف الرِّ اضُ املْ لِ قِرَ مَ دَ الْعَ عْ فيه بَ وَ

نْ  كُ ْ يَ ا ملَ ، إذَ هِ بْحِ نْ رِ ءٌ مِ ْ ، أَوْ يشَ هِ بْحِ نْ رِ ءٌ مِ زْ لَك جُ : وَ الَ أَنْ قَ ءَ كَ زْ مَ اجلُْ َ ا أَهبْ ا إذَ ذَ كَ وَ
. كٍ ْ رَ كَرشِ كَ ادَ بِامَ ذَ َ املُْرَ ةٌ تُعَنيِّ ادَ مْ عَ هلَُ

ا  : إذَ ، أَوْ نَ نْ اآلْ نَةً مِ لْ فيه سَ مَ اعْ ، كَ اءً تِهَ اءً أَوْ انْ تِدَ لُ ابْ مَ ) فيه الْعَ لَ اضٍ (أُجِّ ) قِرَ ـ (أَوْ
فيه  ، وَ اضِ رَ نَّةِ الْقِ ريِ املُْنَايف لِسُ جِ نْ التَّحْ دٌ ملَِا فيه مِ اسِ فَ لْ فيه، فَ مَ اعْ ُّ فَ ينِ الَ قْتُ الْفُ اءَ الْوَ جَ

. ِثْلِ اضُ املْ لَ ـ قِرَ مِ ـ إنْ عَ
طَ فيه عىل  ِ : رشُ ِيمِ ـ: أَيْ يدِ املْ دِ تَشْ ادِ وَ مِّ الضَّ لِ ـ بِضَ امِ عَ ) لِلْ نَ مِّ اضٍ (ضُ ) قِرَ ـ (أَوْ
فيه  ، وَ طِ ْ لُ بِالرشَّ مَ عْ الَ يَ . وَ دٌ اسِ فَ يطٍ فَ رِ فْ اعَ بِالَ تَ لِفَ أَوْ ضَ ا أُتْ أْسِ املَْالِ إذَ نُ رَ امَ لِ ضَ امِ الْعَ

. لَ مِ بْحِ إنْ عَ ِثْلِ ىف الرِّ اضُ املْ قِرَ
دَ تَقَ مَّ انْ تِك. ثُ ) يف ذِمَّ نٍ يْ عَ (بِدَ لَ ) السِّ ِ رتَ : (اشْ لِ امِ عَ الَ فيه لِلْ اضٍ قَ ) قِرَ ـ (أَوْ

َنَّ  ألِ ؛  ِثْلِ املْ اضُ  قِرَ فيه  فَ  ، دٍ بِنَقْ َي  رتَ اشْ وَ لُ  امِ الْعَ  ( الَفَ لِكَ (فَخَ ذَ عليه  طَ  َ رتَ اشْ أَيْ  ـ 
ثْلِهِ  اضُ مِ لِ قِرَ امِ عَ لِلْ بِّ املَْالِ وَ عُ لِرَ لَ السِّ اال، فَ بِّ املَْالِ حَ الَ رَ دَ مَ قَ دْ نَ قَ ، وَ دٌ اسِ طَ فَ ْ الرشَّ

. بْحِ ىف الرِّ
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عيا ما ال يُشبهُ وإن اشرتي فقال:  بح بعد العمل وادَّ هُ كاختالفهام يف الرِّ لُ وجودُ أو ما يقِ
طني» «اشرتيْت فأعْ

 ..... ، فقرضٌ
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َنَّ ـ  ألِ عليه؛  ةُ  ارَ سَ اخلَْ وَ لَهُ  بْحُ  الرِّ فَ فيه،  طَ  َ رشَ امَ  كَ نٍ  يْ بِدَ  َ رتَ اشْ بِأَنْ  َالِفْ  خيُ  ْ ملَ إِنْ  فَ
. تِهِ ا ىف ذِمَّ ضً رْ ارَ قَ نَ صَ الثَّمَ

. نٍ يْ َ بِدَ رتَ اشْ دٍ فَ يَ بِنَقْ ِ رتَ طَ عليه أَنْ يَشْ َ ا لَوْ رشَ ذَ كَ وَ
. عٌ بَ رُ أَرْ وَ الصُّ . فَ رٌ اهِ ازُ ظَ وَ اجلَْ طَ فَ َ امَ رشَ َي بِهِ كَ رتَ اشْ دٍ فَ اءَ بِنَقْ َ طَ عليه الرشِّ َ ا لَوْ رشَ أَمَّ وَ

فيه ـ  دٌ وَ اسِ فَ ي، فَ رَ مُ أُخْ دَ عْ يُ ةً وَ ارَ دُ تَ ا يُوجَ :مَ ) أَيْ هُ ودُ جُ لُّ وُ قِ ا يَ طَ عليه (مَ َ ) رشَ (أَوْ
. اهُ َ رتَ هُ أَوْ اشْ َ ريْ َي غَ رتَ اشْ الَفَ وَ اءٌ خَ وَ سَ ، وَ بْحِ ِثْلِ ىف الرِّ اضُ املْ لَ ـ  قِرَ مِ ـ إنْ عَ

. اطِهِ َ رتِ رَ يف اشْ َ الَ رضَ يحٌ وَ حِ هُ ـ فَصَ ودُ جُ لِيلٌ وُ هُ قَ نَّ ائِامً ـ إالَّ أَ دُ دَ ا يُوجَ لِمَ أَنَّ مَ عُ فَ
: ِثْلِ اضُ املْ بَّهَ بِامَ فيه قِرَ مَّ شَ ثُ

يَا) ـ  عَ ادَّ وَ لِ  مَ الْعَ دَ  عْ بَ بْحِ  (الرِّ رِ  دْ قَ (يف)  املَْالِ  بِّ  رَ وَ لِ  امِ الْعَ أَيْ   ( امَ فِهِ تِالَ اخْ (كَ
سَ  دُ سُ لَك  عَلْت  جَ  : املَْالِ بُّ  رَ قُولَ  يَ أَنْ  كَ  ، ةَ ادَ الْعَ  ( بِهُ شْ يُ الَ  ا  (مَ امَ  نْهُ مِ لٌّ  كُ ي  :ادَّعَ أَيْ
إيلَ  انِ  دَّ فريُ فَ  النِّصْ أَوْ  الثُّلُثَ  النَّاسِ  ةُ  ادَ عَ انَتْ  كَ وَ  ، ِ ثَنيْ الثُّلُ  : لُ امِ الْعَ قُولَ  يَ وَ  ، بْحِ الرِّ

. لُ لَهُ وْ الْقَ بَهِ فَ ا بِالشَّ َ مهُ دُ دَ أَحَ رَ فَ إِنْ انْ ، فَ ِثْلِ اضِ املْ قِرَ
 : هِ ِ ريْ ) لِغَ الَ قَ ائِهِ (فَ فَ رْ عىل وَ دِ قْ مْ يَ لَ لُومٍ فَ عْ نٍ مَ هِ بِثَمَ سِ ةً لِنَفْ عَ لْ انٌ سِ َ) إنْسَ رتَ إِنْ اشْ (وَ
 ، ثْالً ةً مِ فَ نَاصَ يْنَنَا مُ ا بَ هَ بْحُ رِ َا، وَ هبِّ هُ لِرَ دَ قُ َنْ نَ ألِ طِنِي) الثَّمَ أَعْ ا (فَ ذَ ةً بِكَ عَ لْ يْت) سِ َ رتَ ا (اشْ أَنَ

هُ  عَ فَ دَ فَ
 . وفٍ رُ عْ هٍ مَ جْ عْ عىل وَ قَ ْ يَ هُ ملَ َنَّ ا؛ ألِ رً وْ هِ فَ بِّ هُ لِرَ دُّ بُ رَ ؛ فيجِ اضٌ دٌ الَ قِرَ اسِ ) فَ ضٌ رْ قَ لَهُ (فَ

ُ عليه. رسْ اخلُْ هُ وَ دَ حْ لِ وَ امِ عَ بْحُ لِلْ الرِّ ةِ فَ عَ لْ هُ ىف السِّ دَ قَ إِنْ نَ فَ
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لعة،  ا أشرتيه إن مل يُسمِّ السِّ ربْ فيجوز، كادفعْ يل فقد وجدتُ رخيصً بخالف ما إذا مل خيُ
بح له: إن مل ينْفه ومل يُسم  لِ الربح ألحدمها، أو غريمها وضمنه ىف الرِّ أو البائع، وجعْ

ا،..... قراضً
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ةً  َ رشْ عْ يلِ عَ فَ ا: ادْ اهَ َ رتَ دَ أَنْ اشْ عْ الَ لَهُ بَ اءِ، بَلْ قَ َ بَّ املَْالِ بِالرشِّ ) رَ ْ ْربِ ْ خيُ ا ملَ ا إذَ فِ مَ الَ (بِخِ
الَ عليه، ا دَخَ ا عىل مَ اضً ونُ قِرَ يَكُ ) ، وَ وزُ ا (فيجُ ذَ يْنَنَا كَ بْحُ بَ الرِّ اضِ وَ رَ هِ الْقِ جْ ثَالً عىل وَ مَ

يْنَنَا  بْحُ بَ الرِّ ) وَ يهِ بِهِ ِ رتَ ا أَشْ يصً خِ تُ رَ دْ جَ دْ وَ قَ اضِ (فَ رَ هِ الْقِ جْ ا عىل وَ ذَ ) يلِ كَ عْ فَ ادْ (كَ
 ، ُزْ جيَ  ْ ملَ الْبَائِعَ  أَوْ  ةَ  عَ لْ السِّ ي  مَّ سَ إِنْ  فَ  ( الْبَائِعَ أَوْ  ةَ  عَ لْ السِّ مِّ  يُسَ  ْ ملَ (إنْ   ، وزُ فيجُ ا،  ذَ كَ عىل 
 ، نٍ نْ فُالَ ِ مِ رتَ : اشْ أَلَةِ سْ مَ يَ كَ هِ َ الْبَائِعَ فَ نيَّ هُ إنْ عَ نَّ ـ  أَ امَ قِيلَ ـ  كَ رُ ظْهَ يَ ا. وَ دً اسِ ا فَ اضً انَ قِرَ كَ وَ

. ِثْلِ رُ املْ هُ أَجْ لَ ةَ فَ عَ لْ َ السِّ نيَّ إِنْ عَ ، وَ ِثْلِ اضُ املْ اءِ أَوْ قِرَ َ يلِّ الرشِّ ةُ تَوَ رَ لَهُ أُجْ
 . وزُ ا) ، فيجُ َ مهِ ِ ريْ وزُ (أَوْ غَ ا) ، فيجُ َ مهِ دِ َحَ هِ (ألِ لِّ ) كُ بْحِ لِ (الرِّ عْ جَ ) كَ (وَ
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. يطٍ رِ فْ اعَ بِالَ تَ لِفَ أَوْ ضَ هِ لَوْ تَ بِّ اضِ لِرَ رَ الَ الْقِ لُ مَ امِ نُ الْعَ مَ ويَضْ
ينَئِذٍ  هُ حِ َنَّ بْحُ لَك؛ ألِ الرِّ لْ فيه، وَ مَ هُ اعْ بُّ الَ لَهُ رُ ، بِأَنْ قَ لِ امِ عَ ) لِلْ بْحِ اطِ (الرِّ َ رتِ (يف) اشْ

: لِهِ وْ ا بِقَ َ ادَمهُ ِ أَفَ طَنيْ ْ ، لَكِنْ بِرشَ ةِ مَّ ةِ إيلَ الذِّ انَ َمَ نْ األْ لَ مِ تَقَ انْ ا، وَ ضً رْ ارَ قَ صَ
: ١ـ  الَ اهُ بِأَنْ قَ فَ إِنْ نَ . فَ بُّ املَْالِ نْهُ رَ هِ عَ نْفِ ْ يَ ، أَوْ ملَ هِ سِ فْ نْ نَ نَ عَ امَ :الضَّ ) أَيْ هِ نْفِ ْ يَ (إنْ ملَ

. وفٍ رُ عْ ةُ مَ ادَ يَ هُ زِ َنَّ ؛ ألِ نْ مَ نَ عليك، ملَ يَضْ امَ الَ ضَ : وَ هُ بُّ الَ لَهُ رَ ، أَوْ قَ نَ عىلَّ امَ الَ ضَ وَ
الَ ٢ـ  ا بِأَنْ قَ اضً ي قِرَ مَّ إِنْ سَ بْحُ لَك: فَ الرِّ لْ فيه وَ مَ : اعْ الَ ا) بِأَنْ قَ اضً مِّ قِرَ ْ يُسَ ملَ (وَ

 . طُ ْ ، فيلْغَي الرشَّ نَ امَ طَ عليه الضَّ َ لَوْ رشَ ، وَ نْ مَ ْ يَضْ بْحُ لَك، ملَ الرِّ ا وَ اضً لْ فيه قِرَ مَ : اعْ لَهُ
. لِ مَ بْلَ الْعَ خُ قَ سَ فْ ا يُ دً اسِ ا فَ اضً ونُ قِرَ هُ يَكُ طَ َ لَكِنَّهُ إنْ رشَ



X ١٩٢الصف الثاين الثانو

ر  ا، وسفره إن مل حيجُ خصً وابُ إن خاف بتقديم أحدمها رُ  وخلطه وإن بامله وهو الصَّ
غِله  عليه قبل شُ

ر، أو يبتاع سلعة، ..... ا أو يميش ليالً أو ببحْ واشرتاطه أن ال ينزل واديً
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 * ، ُزْ ْ جيَ إِالَّ ملَ ، وَ لْطَ هُ اخلَْ بُّ طْ عليه رَ ِ رتَ ْ يَشْ ا ملَ ) إذَ لِهِ لُ (بِامَ امِ ) أي: الْعَ لَطَهُ ) إِنْ (خَ (وَ
، إنْ  ابُ وَ وَ الصَّ هُ لِهِ (وَ هِ أَوْ بِامَ ِ ريْ لِ غَ لَطَهُ بِامَ خَ يْخُ وَ هُ الشَّ مَ دَّ امَ قَ ِثْلِ كَ ةُ املْ رَ فيه أُجْ دَ وَ فَسَ وَ
إِنْ  هِ، فَ ِ ريْ نِ لِغَ انَ املَْاالَ بُ إنْ كَ ا) فيجِ صً خْ ِ (رُ ا) أَيْ املَْالَنيْ َ مهِ دِ يمِ أَحَ دِ لُ (بِتَقْ امِ ) الْعَ افَ خَ
 ، الِهِ يمِ مَ دِ قْ نْعُ تَ مَ ، وَ اضِ رَ يمُ الْقِ دِ قْ ، أَوْ تَ لْطُ ا اخلَْ . إمَّ نِ يْ رَ َمْ دُ األْ بَ أَحَ جَ ا لَهُ وَ َ مهُ دُ انَ أَحَ كَ
إنْ  نُ  مَ يَضْ الَ  فَ  ، بُ النَّدْ ابِ  وَ الصَّ نَي  عْ مَ  : قِيلَ وَ  . نَ مِ ضَ اضِ  رَ الْقِ الَ  مَ  َ رسِ فَخَ هُ  مَ دَّ قَ إِنْ  فَ

. اءِ َ ءُ ىف الرشِّ صِ ىف الْبَيْعِ الْغَالَ خْ ثْلُ الرُّ مِ . وَ صٌ خْ اضِ رُ رَ قِ لَ لِلْ صَ الَهُ فَحَ مَ مَ دَّ قَ
بْلَ *  (قَ املَْالِ  بُّ  رَ عليه)  رْ  ْجُ حيَ  ْ ملَ (إنْ  جيُوزُ   ، اضِ رَ الْقِ لِ  بِامَ لِ  امِ الْعَ أي  ه)  رِ فَ سَ (وَ

لِهِ  غْ بْلَ شَ رَ عليه قَ جَ إِنْ حَ ، فَ لِهِ غْ دَ شَ عْ رَ بَ جَ ، أَوْ حَ الً رْ عليه أَصْ ْجُ ْ حيَ :املَْالِ بِأَنْ ملَ ) أَيْ لِهِ غْ شَ
دَ  عْ رَ بَ افَ سَ الَفَ وَ ا لَوْ خَ فِ مَ الَ نَ بِخِ مِ رَ ضَ افَ سَ الَفَ وَ إِنْ خَ . فَ زْ ُ ْ جيَ ، ملَ دِ قْ دَ الْعَ عْ لَوْ بَ وَ

 . هُ دَ عْ رِ بَ فَ نْ السَّ هُ مِ نْعُ هِ مَ بِّ ، إذْ لَيْسَ لِرَ لِهِ غْ شَ
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) ـ  (أَوْ عليه،  لَهُ  نُصُّ  يَ  ( ا  ادِيً وَ لَ  نْزِ يَ (أَالَّ  لِ  امِ الْعَ عىل  املَْالِ  بِّ  رَ أي  اطِه)  َ رتِ اشْ (وَ
 ( بْتَاعَ (يَ الَ   ( أَوْ  ، رٍ (بِبَحْ لَ  نْزِ يَ الَ   ( (أَوْ لِصٍّ  وِ  نَحْ نْ  مِ ا  فً وْ خَ  ( (لَيْالً بِاملَْالِ   ( َ يشِ (يَمْ الَ 

 . وزُ ضٍ فيجُ رَ ا لَهُ لِغَ يَّنَهَ ) عَ ةً عَ لْ بِهِ (سِ
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ر له، أو بعد علمه بموتْ ربه، أو شارك، أو  وضمن إن خالَف، كأن عمل بموضع جوْ
له وعليه. .....  ، أو قارضَ بال إذن، وإن هناهُ عن العمل قبْله فَ ينٍ باع بدْ
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 *. هُ لِفَ املَْالُ أَوْ بَعْضُ كِرَ إن تَ ا ذُ ِيعِ مَ ) يف مجَ الَفَ نَ إنْ خَ مِ ضَ (وَ
هُ  إِنَّ ، فَ اهَ الَ جَ ةَ لَهُ فيه، وَ مَ رْ انَ الَ حُ ، بِأَنْ كَ لِ امِ عَ ) لِلْ رٍ وْ عِ جَ ضِ وْ ) بِاملَْالِ (بِمَ لَ مِ أَنْ عَ (كَ
انَ  إِنْ كَ رَ عليه فيه، وَ وْ نَ عليه فيام الَ جَ امَ هُ الَ ضَ نَّ امَ أَ . كَ هِ ِ ريْ ا لِغَ رً وْ نْ جَ كُ ْ يَ إِنْ ملَ ، وَ نُ مَ يَضْ

. هِ ِ ريْ ا لِغَ رً وْ جَ
هِ،  ِ ريْ ارَ لِغَ هُ صَ َنَّ يْنًا؛ ألِ انَ عَ نُ إنْ كَ مَ هُ يَضْ إِنَّ )، فَ هِ بِّ تِ رَ وْ هِ بِمَ لْمِ دَ عِ عْ لَ بِاملَْالِ (بَ مِ ) عَ (أَوْ
، إذْ  هُ َ رسْ نُ خُ مَ الَ يَضْ هِ فَ لْمِ دَ عِ عْ هُ بَ بَاعَ ا فَ ضً رْ انَ عَ الَ إنْ كَ هِ، وَ رِ ذْ تِهِ لِعُ وْ مْ بِمَ لَ عْ ْ يَ الَ إنْ ملَ
اءٌ  وَ سَ  ، تِهِ وْ بِمَ مِ  لْ الْعِ دَ  عْ بَ نُ  امَ الضَّ  . هُ رُ اهِ ظَ وَ فيه.  فِ  ُّ التَّرصَ نْ  مِ وهُ  نَعُ مْ يَ أَنْ  ةِ  ثَ رَ لِلْوَ لَيْسَ 
َلُّ  : حمَ قِيلَ . وَ حُ اجِ وَ الرَّ هُ ا، وَ عِيدً يبًا أَوْ بَ رِ ، قَ ائِبًا بِهِ ، أَوْ غَ دِ املَْالِ ا بِبَلَ ً ارضِ لُ حَ امِ انَ الْعَ كَ

ا. ً ارضِ انَ حَ ا كَ نِ إذَ امَ الضَّ
اضِ *  رَ لِكَ الْقِ بِّ ذَ رَ ـ لِرَ الً آخَ امِ لَوْ عَ هُ ـ وَ َ ريْ اضِ غَ رَ الِ الْقِ لُ يف مَ امِ ) الْعَ كَ ارَ (أَوْ شَ

هُ فيه. َ ريْ نْ غَ تَأْمِ سْ ْ يَ هُ ملَ بَّ َنَّ رَ نُ ألِ مَ هُ يَضْ إِنَّ ، فَ بِّ املَْالِ نِ رَ ِ إذْ ريْ بِغَ
. نُ مَ هُ يَضْ إِنَّ ، فَ نٍ ) بِالَ إذْ نٍ يْ ثَرَ (بِدَ اضِ أَوْ أَكْ رَ عِ الْقِ لَ نْ سِ ةً مِ عَ لْ ) سِ اعَ (أَوْ بَ

 *. نُ مَ هُ يَضْ إِنَّ ؛ فَ هِ بِّ نْ رَ ) مِ نٍ رَ (بِالَ إذْ خَ ا آلِ اضً هُ قِرَ هُ أَوْ بَعْضَ عَ فَ ) أَيْ دَ ضَ ارَ (أَوْ قَ
. ةِ ثَ رَ نْ الْوَ ُويلَ مِ نَ يف األْ ذْ ِ ، إالَّ أَنَّ اإلْ هُ بْلَ ةِ قَ عَ بَ َرْ عٌ لِألْ اجِ » رَ نٍ : «بِالَ إذْ لُهُ وْ قَ فَ

، ـ  ينَئِذٍ دُ حِ قْ لَّ الْعَ انْحَ ، وَ لِ مَ بْلَ الْعَ لِهِ قَ ) بِامَ لِ مَ نْ الْعَ لَ (عَ امِ بُّ املَْالِ الْعَ َي رَ ) هنَ إِنْ (وَ
. الِهِ أْسُ مَ بِّ املَْالِ عليه إالَّ رَ لَيْسَ لِرَ ، وَ ُ رسْ عليه) اخلُْ هُ (وَ دَ حْ بْحُ وَ ) الرِّ هُ لَ ، (فَ لَ مِ عَ الَفَ وَ فَخَ
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هُ ربح  وإن جنى، كل أو أجنبي، أو أخذ شيئًا فالباقي رأسُ املال، وال جيُربُ
 ، ثرَ من مالِ القَراضِ الَ يشرتي بنسيئةٍ وإنْ أَذنَ ربُّه، والَ بأكْ وعىل اجلاين ما جنى وِ

رتَي فالربّحُ لهُ .....  فإنْ اشْ
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نَى ـ  ) جَ ، (أَوْ اضِ رَ الِ الْقِ نْ مَ ءٍ مِ ْ لِ عىل يشَ امِ بِّ املَْالِ أَوْ الْعَ نْ رَ ) مِ لٌّ نَى كُ إِنْ جَ (وَ
الْبَاقِي)  : (فَ هُ دَ عْ بَ أَوْ   ، لِ مَ الْعَ بْلَ  قَ يْئًا)  منهُ (شَ  ( ذَ أَخَ هُ (أَوْ  فَ لَ أَتْ فَ نْهُ  مِ ءٍ  ْ يشَ عىل   ( نَبِيٌّ (أَجْ
 َّ يلِ َصْ ه) أي  املَْالَ األْ ُ ْربُ الَ جيَ ، (وَ ةً اصَّ بْحُ لَهُ خَ الرِّ )  فَ أْسُ املَْالِ وَ (رَ ذِ هُ َخْ ، أَوْ األْ ةِ نَايَ ِ دَ اجلْ عْ بَ

  ُ ْربَ ِ جيُ رسْ اخلُْ كِرَ كَ ا ذُ يْسَ مَ لَ نْ الْبَاقِي، فَ ) مِ بْحٌ نْهُ (رِ ذِ مِ َخْ ، أَوْ األْ ةِ نَايَ ِ بْلَ اجلْ قَ
 ، الِهِ أْسُ مَ وَ رَ َ بِأَنَّ الْبَاقِيَ هُ يضِ دْ رَ قَ ، فَ بَّ املَْالِ انَ رَ ذَ إنْ كَ خِ َ أَوْ اآلْ اينِ َنَّ اجلَْ ؛ ألِ بْحِ بِالرِّ

. ةِ مَّ بْحَ ملَِا ىف الذِّ الَ رِ ، وَ نَبِيِّ َجْ األْ تِهِ كَ بِعَ بِهِ ىف ذِمَّ لُ اُتُّ امِ انَ الْعَ إِنْ كَ وَ
هُ فَعليه  َ ريْ انَ غَ إِنْ كَ ، وَ رٌ اهِ هُ ظَ رُ أَمْ بَّ املَْالِ فَ انَ رَ إِنْ كَ نَى) فَ ا جَ مْ (مَ نْهُ ) مِ اينِ عىل اجلَْ (وَ

. ثْلٍ ، أَوْ مِ ةٍ ، أَوْ قِيمَ شٍ نْ أَرْ ا مِ عً ْ هُ رشَ مُ زَ لْ ا يَ مَ
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نٍ ىف  يْ ) أَيْ بِدَ يئَةٍ اضِ (بِنَسِ رَ قِ ا لِلْ عً لَ يَ سِ ِ رتَ ُوزُ لَهُ أَنْ يَشْ :الَ جيَ لُ أَيْ امِ ي) الْعَ ِ رتَ (والَ يَشْ
. اضِ رَ نْ الْقِ هُ عَ لْ غَ ْ يَشْ ا ملَ ائِزٌ إذَ هِ فَجَ سِ هُ لِنَفْ اؤُ َ ا رشِ أَمَّ . وَ لِكَ )، لَهُ ىف ذَ هُ بُّ إِنْ أَذِنَ رَ هِ (وَ بِّ ةِ رَ ذِمَّ

. هِ نْدِ نْ عِ دٍ مِ لَوْ بِنَقْ ) وَ اضِ رَ الِ الْقِ نْ مَ ثَرَ مِ اضِ (بِأَكْ رَ قِ ي لِلْ ِ رتَ ) يَشْ الَ (وَ
بْحُ  رِ أَيْ   ، لِ امِ عَ لِلْ  ( بْحُ الرِّ الِهِ (فَ مَ نْ  مِ ثَرَ  بِأَكْ أَوْ  اضِ  رَ قِ لِلْ نٍ  يْ بِدَ ةً  عَ لْ سِ  (َ رتَ اشْ إِنْ  (فَ

َ عليه. رسْ امَ أَنَّ اخلُْ ، كَ بِّ املَْالِ نْهُ لِرَ ءَ مِ ْ الَ يشَ ، وَ ةِ عَ لْ تِلْكَ السِّ
نٍ يف  يْ ضِ بِدَ رْ قَ هِ أَوْ لِلْ سِ ةَ لِنَفْ عَ لْ َي تِلْكَ السِّ رتَ ا اشْ مَّ إذَ ، ثُ هِ سِ نٍ لِنَفْ يْ َي بِدَ رتَ امَ لَوْ اشْ كَ
الَ  وَ عليه  ا  هَ ِ رسْ خُ وَ لَهُ  ا  هَ بْحِ رِ يعُ  مِ فَجَ  ، لِكَ ذَ كَ ا  هَ بَاعَ وَ اضِ  رَ الْقِ عِ  لَ سِ نْ  عَ ةً  دَ رِ نْفَ مُ تِهِ  ذِمَّ

ا. تُهَ ُ قِيمَ تَربَ عْ تُ
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لَفه  بْلَ العمل ـ بالربح، ما مل يقبض ولربَّه خَ ، وإن قَ هُ وما تَلفَ ُ َ خرسْ ربِ وجُ
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ا ـ  َ َ هبِ رتَ ةً اشْ ائَ انَتْ مِ امَ لَوْ كَ ، كَ ٌ رسْ لَ ىف املَْالِ خُ صَ ا حَ ه) أي املَْالِ إذَ ُ رسْ َ خُ ربِ جُ (وَ
ا  مَ . وَ بْحِ ُ بِالرِّ ْربَ هُ جيُ إِنَّ ، فَ ينَ ِ عِرشْ ةٍ وَ ئَ هُ بِامِ اعَ يْئًا بَ ا شَ َ َ هبِ رتَ مَّ اشْ ، ثُ نِنيَ ا بِثَامَ هَ بَاعَ ، فَ ةً عَ لْ سِ
هُ  اعَ لَوْ بَ ، وَ امَ يْنَهُ ونُ بَ يَ الَّتِي تَكُ ِثَالِ هِ ونَ ىف املْ ُ الْعِرشْ ، فَ هُ طَ َ ا رشَ امَ عىل مَ بَيْنَهُ ِ فَ ربْ دَ اجلَْ عْ ادَ بَ زَ
لْغًي. طُ مُ ْ الرشَّ ، وَ لْ بِهِ مَ عْ ْ يُ بْحِ ملَ ِ بِالرِّ ربْ مِ اجلَْ دَ الَ عىل عَ لَوْ دَخَ . وَ امَ يْنَهُ بْحَ بَ الَ رِ طْ فَ قَ ةٍ فَ ئَ بِامِ
 ( (١) (إِنْ ارٌ شَّ هُ لِصٌّ أَوْ عَ ذَ ا أَخَ قَ بِهِ مَ ِ أُحلْ اضِ وَ رَ نْ الْقِ ) مِ لِفَ ا تَ ا (مَ َ أَيْضً ربِ ـ (و) جُ
ا  نْهُ مَ لُ مِ مِ كْ هُ يُ نَّ ) أي أَ بْحِ هُ (بِالرِّ َ ربْ يكِهِ ـ جَ رِ ْ بْلَ حتَ : أَيْ قَ ) بِاملَْالِ لِ مَ بْلَ الْعَ عَ التَّلَفُ (قَ قَ وَ

. مَ دَّ قَ امَ تَ امَ كَ يْنَهُ مَ بَ سِ ءٌ قُ ْ ادَ يشَ مَّ إنْ زَ ، ثُ ِ أَوْ التَّلَفِ رسْ هُ بِاخلُْ نَقَصَ
 ُ ْربَ الَ جيُ هُ لَهُ فَ دَّ مَّ رَ ، ثُ لِهِ نْ أَصْ ا عَ اقِصً هُ نَ بُّ هُ رَ بَضَ إِنْ قَ ، فَ لِ امِ نْ الْعَ ) املَْالَ مِ بِضْ قْ ْ يَ ا ملَ (مَ

ا. نَفً تَ ؤْ ا مُ اضً ارَ قِرَ ينَئِذٍ صَ هُ حِ َنَّ ؛ ألِ بْحِ بِالرِّ
. لِ املَْالِ نْ أَصْ ءٌ مِ ْ يَ يشَ قِ ا بَ ونُ إذَ امَ يَكُ َ إنَّ ربْ لُومٌ أَنَّ اجلَْ عْ مَ وَ

. بْحِ الثَّاينِ لِ بِرِ َوَّ َ لِألْ ربْ الَ جَ لِهِ فَ هُ بِبَدَ بُّ أَيتَ لَهُ رَ هُ فَ ِيعُ لِفَ مجَ وْ تَ لَ فَ
بِحَ  رَ هُ فَ فَ لَ أَخْ لُّ فَ لِفَ الْكُ ا تَ هُ إذَ نَّ ا، إالَّ أَ ه) أي خلف التَّالِفِ كُال أَوْ بَعْضً فُ لَ هِ خَ بِّ لِرَ (وَ

نَا. مْ دَّ امَ قَ َ كَ ربْ الَ جَ ىف الثَّاينِ فَ
. لَفَ نُوبُ اخلَْ ، الَ بِامَ يَ بْحِ نْ الرِّ هُ مِ نُوبُ ُ الْبَاقِي بِامَ يَ ربَ هُ فيجْ فَ لَ أَخْ لِفَ الْبَعْضُ فَ ا تَ إِذَ * وَ

. بْحٍ ُ بِرِ ْربَ هُ الَ جيُ ُ ريْ هُ أَوْ غَ بُّ ذَ رَ ا أَخَ مَ ةَ وَ نَايَ ِ مَ أَنَّ اجلْ دَّ قَ تَ وَ

ا، أي يأخذ عرشها. ن يأخذ عىل السلعة مكسً (١) العشار: مَ



X ١٩٦الصف الثاين الثانو

ا باملعروف،  ا وإيابً ابً لَ املال، ذهَ ة، واحتمَ وجِ ة ما ملْ يبْن بزَ افرَ للتِجارَ وأَنفَق منه:إنْ سَ
......، ل وكحجٍّ ال ألهِ
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لِكَ قْيضَ لَهُ بِذَ يُ ، وَ اضِ رَ الِ الْقِ نْ مَ هِ مِ سِ فْ اقُ عىل نَ فَ نْ ِ ُوزُ للعامل اإلْ جيَ
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ةِ ، ١ افَ سَ مَ ونَ  دُ لَوْ  وَ املَْالِ  يَةِ  لِتَنْمِ رِ  فَ السَّ ىف  عَ  َ رشَ أَيْ   ( ةِ ارَ بِهِ (لِلتِّجَ  ( رَ افَ سَ ٢ـ (إنْ 
لِ  سْ غَ وَ  ، َّامٍ محَ نْ  مِ لِكَ  بِذَ لَّقُ  تَعَ يَ ا  مَ وَ  ، نٍ كَ سْ مَ وَ  ، كُوبٍ رُ وَ  ، ابٍ َ رشَ وَ  ، امٍ عَ طَ نْ  مِ  ِ الْقَرصْ
لَهُ  ةَ  قَ فَ نَ الَ  هُ  نَّ أَ طِ  ْ الرشَّ ومُ  هُ فْ مَ وَ  ، نِهِ طَ لِوَ عَ  جِ رْ يَ تَّي  حَ أْيتِ  يَ امَ  كَ وفِ  رُ املَْعْ هِ  جْ وَ عىل  بٍ  ثَوْ

. اقُ فَ نْ ِ هُ اإلْ لَ إِالَّ فَ ا، وَ نْهَ تَاتُ مِ قْ وهِ الَّتِي يَ جُ نْ الْوُ هُ عَ لْ غَ ْ يَشْ ا ملَ : مَ يُّ مِ الَ اللَّخْ ،قَ ِ رضَ بِاحلَْ
.٣ـ  ةِ ارَ رَ لَهُ لِلتِّجَ افَ ي سَ دِ الَّذِ ) يف الْبَلَ ةٍ جَ وْ بْنِ بِزَ ْ يَ ا ملَ (مَ

طُ ىف  ْ الرشَّ ا  ذَ هَ وَ  . ولِ خُ يَ لِلدُّ عِ دُ لَوْ  ، وَ بْنِ يَ  ْ ملَ إنْ  الَ   ، نْهُ مِ تُهُ  قَ فَ نَ قَطَتْ  سَ ا  َ هبِ نَي  بَ إِنْ  فَ
. ةِ قَ ارِ النَّفَ رَ تِمْ طٌ ىف اسْ ْ ةِ رشَ يقَ قِ احلَْ

بَعِنيَ ٤ـ  َرْ األْ ريِ كَ ةَ يف الْيَسِ قَ فَ الَ نَ ا، فَ فً رْ ا عُ ثِريً ونَ كَ نْهُ بِأَنْ يَكُ اقَ مِ فَ نْ ِ ) اإلْ لَ املَْالُ تَمَ احْ (وَ
. ءِ نِ الْغَالَ مَ ا ىف زَ وصً صُ ا خُ نيَ دِينَارً سِ مْ اخلَْ وَ

وطُ  ُ الرشُّ ونُ  تَكُ بِهِ  وَ  ( وفِ رُ بِاملَْعْ ا  ابً إِيَ وَ ا  ابً هَ (ذَ قَ  فَ أَنْ هِ  سِ فْ نَ عىل  ةُ  قَ النَّفَ لَهُ  ازَ  جَ ا  إِذَ وَ
 ، وٍ زْ غَ كَ بِ  رَ الْقُ نْ  مِ  ( جٍّ حَ كَ وَ لٍ  َهْ ألِ (الَ  حاله،  بُ  نَاسِ يُ ا  مَ  : وفِ رُ بِاملَْعْ ادُ  املُْرَ وَ  . ةً ْسَ مخَ
هِ  رِ فَ دَ بِسَ ونَ قَصَ بُ إالَّ أَنْ يَكُ ارِ َقَ ، الَ األْ ةُ جَ وْ : الزَّ لِ َهْ ادُ بِاألْ املُْرَ ، وَ مٍ حِ ةِ رَ لَ صِ ، وَ بَاطٍ رِ وَ
، جٍّ ةٍ كَحَ بَ رْ رَ لِقُ افَ الَ إنْ سَ ، وَ ةٍ بِبَلَدٍ جَ وْ رَ لِزَ افَ : الَ إنْ سَ . أَيْ ةَ لَهُ قَ فَ الَ نَ مِ فَ حِ ةَ الرَّ لَ مْ صِ هلَُ
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ة  رج حلاجَ زع إِن خَ ى إِنْ طَال، ووَ ل، واكتَسَ واستخدم إنْ تأهَّ
..... ، د ومل يظْعنْ بَّه إن تزوَّ ه قبلَ العمل. ولرِ لٍّ فسخُ ولكُ
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هِ  هُ لِلَّ َنَّ ا؛ ألِ ذَ اقُ ىف هَ فَ نْ ِ نْ لَهُ اإلْ كُ ْ يَ امَ ملَ إِنَّ ». وَ ةِ ارَ لُنَا: «لِلتِّجَ وْ طِ الثَّاينِ أَيْ قَ ْ زُ الرشَّ َ ْرتَ ا حمُ ذَ هَ وَ
. هُ ُ ريْ هُ غَ عَ كُ مَ َ هِ ـ عز وجل ـ الَ يُرشْ انَ لِلَّ ا كَ مَ ، وَ ايلَ تَعَ

امِ ـ  دَ ِخْ ) لِإلْ لَ أَهَّ نْ املَْالِ (إنْ تَ ةٍ مِ رَ هُ بِأُجْ مُ ْدُ ا خيَ ادِمً ذَ لَهُ خَ َ ) أَيْ اختَّ لُ امِ مَ الْعَ دَ تَخْ اسْ (وَ
 ، تِهِ جَ وْ بِزَ بْنِ  يَ  ْ ملَ وَ املَْالِ  يَةِ  لِتَنْمِ رَ  افَ سَ إنْ  يَ  هِ وَ  ، ةِ مَ دِّ املُْتَقَ وطِ  ُ بِالرشُّ لِكَ  لِذَ الً  أَهْ انَ  كَ أَيْ 

. نْهُ اقَ مِ فَ نْ ِ لَ املَْالُ اإلْ تَمَ احْ وَ
ا.ـ  عِيدً نْ بَ كُ ْ يَ لَوْ ملَ هِ وَ رِ فَ نُ سَ مَ ) زَ الَ ةِ (إنْ طَ قَ ةً عىل النَّفَ ادَ يَ نْهُ زِ ) مِ تَيسَ اكْ (وَ

 ، ةِ ابِقَ السَّ وطِ  ُ الرشُّ عَ  مَ أَيْ  الثِّيَابِ  نْ  مِ عليه  ا  مَ بِهِ  نُ  تَهَ مْ يُ ا  مَ وَ  هُ وَ  . فِ رْ بِالْعُ الطُّولُ  وَ
  ( ةٍ اجَ لُ (حلَِ امِ ) الْعَ جَ رَ هُ (إنْ خَ قُ نْفِ ا يُ ) مَ عَ زِّ وُ ائِدٌ عليها، ـ (وَ طٌ زَ ْ الطُّولُ رشَ فَ

هُ عىل  قُ نْفِ ا يُ انَ مَ ا كَ إِذَ . فَ اضِ رَ ةِ بِالْقِ ارَ وجِ لِلتِّجَ رُ عَ اخلُْ ، مَ ةِ بَ رْ الْقُ ، وَ لِ َهْ ِ األْ ريْ ي غَ رَ أُخْ
تْ عىل  عَ زِّ ، وُ ةً ائَ قَ مِ فَ أَنْ ، فَ ةً ائَ ةِ مِ اجَ ابِهِ لِلْحَ هَ هُ ىف ذَ قُ نْفِ ا يُ مَ ، وَ ةً ائَ اضِ مِ رَ لِ الْقِ مَ هِ يف عَ سِ فْ نَ

. ةً فَ نَاصَ ةِ مُ اجَ احلَْ اضِ وَ رَ الْقِ
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اءِ  َ رشِ أَيْ   ( لِ مَ (الْعَ يف  وعِ  ُ الرشُّ  ( بْلَ قَ هُ  خُ (فَسْ لِ  امِ الْعَ وَ املَْالِ  بِّ  رَ نْ  مِ  ( لٍّ جيوز(لِكُ
 ( نْ ظْعَ يَ  ْ ملَ اضِ (وَ رَ الْقِ الِ  مَ نْ  مِ لُ  امِ الْعَ  ( دَ وَّ زَ تَ خُ (إنْ  سْ الْفَ طْ  قَ فَ  ( هِ بِّ لِرَ ، (وَ بِاملَْالِ عِ  لَ السِّ
مَ لَهُ  تَزِ لْ ، إالَّ أَنْ يَ بِّ املَْالِ مُ لِرَ الَ ، بَلْ الْكَ خٌ ينَئِذٍ فَسْ لِ حِ امِ عَ لَيْسَ لِلْ . وَ رِ فَ عْ ىف السَّ َ : يَرشْ أَيْ

. ادَ َ بِهِ الزَّ رتَ ا اشْ مَ مَ رْ لُ غُ امِ الْعَ
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لَفه  ، فالقولُ لُه ىف تَ . والعامل أمنيٌ ا نظر احلاكمُ مهَ هُ أحدُ ه، وإنْ استنضّ وضِ وإال فلنضُ
بَضهُ بال بيّنة توثُّق. ه، ورده، إنْ قَ رسْ وخُ

ه، .....   لُوم، وعكسَ هُّ بضاعةٌ بأجرٍ معْ بُّ ، ورَ أوْ قالَ قراضٌ
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 . ادِ هُ ىف الزَّ مَ رِ ا غَ عَ لَهُ مَ فَ دْ ، إالَّ أَنْ يَ بِّ املَْالِ خُ الَ لِرَ سْ هُ الْفَ لَ الِهِ فَ نْ مَ لُ مِ امِ دَ الْعَ وَّ زَ إِنْ تَ فَ
الَ  ، وَ لَعِ )(١): أَيْ املَْالِ بِبَيْعِ السِّ هِ وضِ لِنَضُ رِ (فَ فَ نَ ىف السَّ ِ أَوْ ظَعَ رضَ لَ يف احلَْ مِ ) بِأَنْ عَ إِالَّ (وَ

. هِ خِ امَ يف فَسْ نْهُ دٍ مِ احِ مَ لِوَ الَ كَ
رُ  خَ لَبَ اآلْ طَ ، وَ رَ املَْالُ ةٍ لِيَظْهَ عَ لْ هُ بِبَيْعِ سِ وضَ لَبَ نَضُ ا) أَيْ طَ َ مهُ دُ هُ أَحَ تَنَضَّ إِنْ اسْ (وَ
هِ  وضِ نَضُ عىل  ا  قَ فَ اتَّ إِنْ  فَ  ، لَحُ َصْ األْ وَ  هُ فيام   ( اكِمُ احلَْ (نَظَرَ  بْحٍ  رِ ةِ  ادَ يَ زِ كَ ضٍ  رَ لِغَ  َ ربْ الصَّ

. ةِ يمَ وضِ بِالْقِ رُ ةِ الْعُ مَ ا عىل قِسْ قَ فَ امَ لَوْ اتَّ ، كَ ازَ جَ
;Uô\ÖŒ’\;ÿ]Ÿ;Ì÷¡;◊Ÿ]¬’\;ÅÁ;ÀêÂ

 ( هِ دِّ رَ هِ وَ ِ رسْ  (خُ وَ عْ ) دَ ، (وَ  (تلفه) أي املَْالِ وَ عْ لُ لَهُ يف) دَ وْ الْقَ ؛ فَ نيٌ لُ أَمِ امِ الْعَ ـ (وَ
طٌ  ْ ا رشَ ذَ ، هَ ثُّقٍ وَ يِّنَةِ تَ هُ بِالَ بَ بَضَ يِّنَةٌ إنْ قَ ينَةٌ أَوْ بَ رِ بِهِ قَ ذِ مْ عىل كَ قُ ْ تَ ا ملَ ، مَ لِّ نيٍ يف الْكُ هِ بِيَمِ بِّ لِرَ
بِبَيِّنَةٍ  هُ  بَضَ قَ نْ  كُ يَ  ْ ملَ إنْ  نيٍ  بِيَمِ لِ  امِ عَ لِلْ لُ  وْ الْقَ فَ هِ  بِّ لِرَ هُ  دَّ رَ ى  ادَّعَ أَيْ  ؛  قَطْ فَ هِ  دِّ رَ   وَ عْ دَ ىف 
ا  َ دْ هبِ قْصِ ْ يَ ، أَوْ ببَيِّنَةٍ ملَ الً يِّنَةٍ أَصْ هُ بِالَ بَ بَضَ دِّ بِأَنْ قَ  الرَّ وَ عْ فَ دَ وْ ا خَ َ ثُّقِ هبِ ةٍ لِلتَّوَ ودَ قْصُ مَ

. ثُّقَ التَّوَ
لُهُ إالَّ  وْ بَلُ قَ قْ الَ يُ دَّ فَ اهُ الرَّ وَ عْ نْ دَ ا مِ فً وْ ثُّقَ خَ ا التَّوَ َ بُّ املَْالِ هبِ دَ رَ هُ بِبَيِّنَةٍ قَصَ بَضَ إِنْ قَ فَ

. دُ بِهِ هَ بِبَيِّنَةٍ تَشْ
بِهِ  يلِ  يَ  ِ رتَ لِتَشْ ك  نْدَ عِ  ( ةٌ اعَ (بِضَ وَ  هُ  :( هُ بُّ (رَ الَ  قَ وَ  ( اضٌ (قِرَ وَ  هُ  : لُ امِ الْعَ  ( الَ قَ (أَوْ 

لِ فيهام. امِ عَ لُ لِلْ وْ الْقَ )  فَ هِ سِ كْ عَ . وَ لُومٍ عْ رٍ مَ ا (بِأَجْ ذَ ةَ كَ عَ لْ سِ

(١) النضوض: حتول العرض إىل نقد. 
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، وإنْ عنْد ربِّه؛  بح إن أشبه واملالُ بيده أو وديعةٌ ال «أنفقتُ من غريه» وىف جزء الرِّ أو قَ
العمل  قبل  جزء  يف  أو  وديعة،  أو  قراض  يف   « قال:«قرضٌ أو  به،  بالشَّ انفرد  إن  ولربه 

ا..... مطلقً
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يف ـ  بِهِ  وعُ  جُ الرُّ يلِ  فَ  ( هِ ِ ريْ غَ نْ  (مِ رِ  فَ السَّ يف  يسِ  نَفْ عىل  قْت)  فَ (أَنْ لُ  امِ الْعَ  ( الَ قَ (أَوْ 
نْهُ أَمْ الَ  اقُ مِ فَ نْ ِ كِنُهُ اإلْ مْ انَ يُ ، كَ بَحْ رْ ْ يَ بِحَ أَوْ ملَ ي، رَ عَ عُ بِامَ ادَّ جِ رْ يَ لِ وَ امِ عَ لُ لِلْ وْ الْقَ ، فَ املَْالِ

. بَهَ يْثُ أَشْ نيٍ حَ بِيَمِ
 ، ثَالً مَ الثُّلُثَ  هُ  بُّ رَ ي  ادَّعَ وَ فيه،  فَ  النِّصْ ي  ادَّعَ بِأَنْ   ( بْحِ الرِّ ءِ  زْ جُ (يف  لَهُ  لُ  وْ الْقَ (و) 
لِكَ  لَوْ ذَ يهِ ـ وَ عِ دَّ ي يَ ) الَّذِ هُ أَمْ الَ (و) احلال أن (املَْالُ بُّ بَهَ رَ ) أَشْ بَهَ نيٍ (إنْ أَشْ لُ لَهُ بِيَمِ وْ الْقَ فَ
هُ بِبَيِّنَةٍ  نْدَ هُ عِ اعُ بَتَ إيدَ ) ثَ هِ بِّ نْدَ رَ إِنْ عِ ، بَلْ (وَ نَبِيٍّ نْدَ أَجْ ) عِ ةٌ دِيعَ هِ أَوْ وَ ةً ـ (بِيَدِ اصَّ ءَ خَ زْ اجلُْ
انِ  طَ ْ انِ الرشَّ ذَ هَ . وَ بِّ املَْالِ لُ لِرَ وْ ونَ الْقَ يَكُ فينْبَغِي أَنْ  يِّنَةَ  بَ الَ  رَ وَ إِنْ أَنْكَ فَ  ، نْهُ ارٍ مِ رَ إقْ أَوْ 

ا. اقِ أَيْضً فَ نْ ِ أَلَةِ اإلْ انِ ملَِسْ عَ جِ رْ يَ
;Z;ÿ]⁄’\;gÖ’;ÿÊŒ’\;‡Ê“Á;ÌiŸ

ُامَ  مَ أَهنَّ دَّ قَ تَ ) وَ بَهِ بْحِ (بِالشَّ ءِ الرِّ زْ ي جُ وَ عْ ) يف دَ دَ رَ فَ بِّه) أي  املَْالِ (إنْ انْ لُ (لِرَ وْ (و) الْقَ
، ِثْلِ اضُ املْ فيه قِرَ ا فَ عً ا مَ بِهَ شْ ْ يُ ا ملَ إذَ

 ( ةٍ دِيعَ ، أَوْ وَ اضٍ اءِ (قِرَ عَ ك (يف) ادِّ نْدَ لَفٌ عِ ) أَيْ سَ ضٌ رْ هُ (قَ : إنَّ بُّ املَْالِ ) رَ الَ (أَوْ قَ
. هِ دِ نْ يَ الِهِ مِ وجِ مَ رُ يْفيةِ خُ يقُ املَْالِكِ ىف كَ دِ لَ تَصْ َصْ َنَّ األْ ؛ ألِ نيٍ هِ بِيَمِ بِّ لُ لِرَ وْ الْقَ ، فَ رِ خَ نْ اآلْ مِ

لُ ـ  وْ الْقَ ؛ فَ ومُ لُ بِهِ اللُّزُ ْصُ ي حيَ ) الَّذِ لِ مَ بْلَ الْعَ بْحِ (قَ نْ الرِّ ) مِ ءٍ زْ ا (يف جُ عَ نَازَ ) تَ (أَوْ
 . بَهَ أَمْ الَ ا) أَشْ قً طْلَ هِ (مُ سِ فْ نْ نَ هُ عَ خَ َنَّ لَهُ فَسْ ؛ ألِ نيٍ هِ بِالَ يَمِ بِّ لِرَ
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عي الصحة. وملدَّ
ومن ماتَ وقِبله قراضٌ أو وديعة أُخذَ من تركته إن مل يوجد، وتعني بوصية، وقدم 

ة واملرض،..... عىل الغُرماء يف الصحَّ
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، ـ  دِ قْ الْعَ ةَ  حَّ صِ تَيضِ  قْ يَ ا  مَ ى  ادَّعَ نْ  مَ لُ  وْ قَ أَيْ  امَ  نْهُ مِ  ( ةِ حَّ الصِّ عِي  (ملُِدَّ لُ  وْ الْقَ (و) 
ى  ادَّعَ ملَِنْ  لُ  وْ الْقَ فَ ادُ  سَ الْفَ لَبَ  غَ إنْ   : قِيلَ وَ ادُ  سَ الْفَ لَبَ  غَ لَوْ  وَ هُ  رُ اهِ ظَ وَ  . لُ َصْ األْ وَ  هُ إذْ 
الَ  قَ ، وَ هُ ودُ جُ لُّ وُ قِ ا يَ نَا مَ طْ َ : رشَ ا. أَوْ رضً الِ عَ أْسُ الْمَ انَ رَ ا: كَ َ مهُ دُ الَ أَحَ ا قَ إِذَ ، فَ ادَ سَ الْفَ
ا  مَ ِيعِ  مجَ ىف  ا  ذَ كَ هَ وَ رِ  خَ اآلْ ونَ  دُ لَهُ  لُ  وْ الْقَ فَ  ، هُ ودُ جُ وُ ثُرُ  كْ يَ ا  مَ  : أَوْ ا،  دً قْ نَ انَ  كَ بَلْ   : رُ خَ اآلْ

 . وطِ ُ نْ الرشُّ مَ مِ دَّ قَ تَ
UÏ¬ÁÄÂ;Â^;ô\ÖÕ;‰Åfi¡Â;k]Ÿ;flŸ;€“t

بَتَ  ثَ يْنِهِ وَ تِهِ بِعَ كَ رِ دَ ىف تَ جِ إِنْ وُ ، فَ ةٌ اعَ ) ، أَوْ بِضَ ةٌ دِيعَ اضٌ أَوْ وَ هُ (قِرَ نْدَ عِ ) وَ اتَ نْ مَ (ومَ
اقِهِ أَوْ  فَ لِ إنْ تِامَ حْ ، الِ يْنِهِ ) بِعَ دْ ْ يُوجَ ، (إنْ ملَ ةُ يمَ ، أَوْ الْقِ ِثْلُ ) املْ تِهِ كَ رِ نْ تَ ذَ مِ (أُخِ ، وَ يْنِهِ ذَ بِعَ أُخِ

. يطِهِ رِ هِ بِتَفْ فِ لَ تَ
يف:  الْعَوْ الَ  قَ فَ يطٍ  رِ فْ تَ  ِ ريْ بِغَ أَوْ   ، يٍّ وِ امَ بِسَ لِفَ  تَ أَوْ   ، هُ دَّ رَ دْ  قَ املَْيِّتَ  أَنَّ  هُ  ثُ ارِ وَ ى  ادَّعَ إِنْ  فَ
رُ  اهِ وَ ظَ امَ هُ بَلُ كَ قْ كِرَ الَ يُ ا ذُ ثِ مَ ارِ لِ الْوَ وْ دُ قَ َرَّ جمُ طَأٌ، وَ ا خَ ذَ الَ أَبُو عىل: هَ قَ لُهُ وَ وْ بِلَ قَ قُ

. ةٌ دِيعَ ، أَوْ وَ نٍ اضُ فُالَ ا قِرَ ذَ : هَ الَ قَ ، وَ هُ زَ رَ ) بِأَنْ أَفْ يَّةٍ صِ َ بِوَ تَعَنيَّ . (وَ لِ وْ الْقَ
 ( ضِ املَْرَ وَ ةِ  حَّ الصِّ الثَّابِتَةِ (يف  ِمْ  يُوهنِ دُ عىل  أَيْ   ( اءِ مَ رَ الْغُ بِهِ (عىل  ىصَ  أَوْ ا  إذَ  ( مَ دِّ قُ (وَ

. يِّنَةٍ ارٍ أَوْ بَ رَ بِإِقْ
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. وليس لعامل هبةٌ أو توليةٌ
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Uô\ÖŒ’\;◊Ÿ]¬’;ÜÊqÁ;ˆ;]Ÿ

 ، ثُرَ فٍ إنْ كَ تِئْالَ سْ لَوْ الِ ، وَ ابٍ ِ ثَوَ ريْ ) لِغَ بَةٌ مُ عليه (هِ ْرُ امِل) القراض أي حيَ لَيْسَ لِعَ (وَ
َفْ  خيَ  ْ ملَ ا  إذَ َي  رتَ اشْ ا  مَ ثْلِ  بِمِ هِ  ِ ريْ لِغَ ا  طِيَهَ عْ يُ بِأَنْ   ، اضِ رَ الْقِ الِ  مَ نْ  مِ ةٍ  عَ لْ لِسِ  ( لِيَةٌ وْ تَ (أَوْ 
عىل  يلَ  ضِ التَّفْ دْ  قْصِ يَ  ْ ملَ ا  مَ لِ  َكْ لِألْ هِ  ِ ريْ غَ كَ امٍ  بِطَعَ  َ أْيتِ يَ أَنْ  أْسَ  بَ الَ  وَ ازَ  جَ إِالَّ  وَ ا،  هَ صَ خْ رُ

. ةٌ ايَ رِ كِفَ دْ ا الْقَ ذَ ىف هَ أَهُ وَ افَ ْهُ كَ احمِ ْ يُسَ إِنْ ملَ ، فَ اضِ رَ بَّ الْقِ لَّلَ رَ َ حتَ نِعَ وَ إِالَّ مُ هِ، وَ ِ ريْ غَ
. مُ لَ هُ تعاىل أَعْ اَللَّ  وَ

* * *
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ا، : ١س عرف القراض مع الرشح، وهل جيوز أن يكون رأس مال القراض عرضً
أو دينًا، أو رهنًا، أو وديعةً ؟

متي يضمن العامل مال القراض ؟: ٢س
بنيِّ احلكم فيام يأيت:: ٣س

 اشرتي عامل القراض سلعا للقراض نسيئة.(أ) 
 اشرتي عامل القراض سلعا بأكثر من مال القراض .(ب) 
ما رشوط وجوب نفقة العامل من مال القراض يف السفر؟ وهل جيوز فسخ : ٤س

 القراض قبل العمل؟
لعامل : ٥س جيوز  ال  الذي  وما  وديعة؟  أو  قراض  وعنده  مات  من  حكم  ما 

 القراض؟
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ة عىل متليك منفعةٍ بعوضٍ بام يدل،.....   عَاوضَ دُ مُ قْ : عَ اإلجارةُ
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ةِ  ارَ جَ ِ اإلْ عن  مُ  لَّ تَكَ يَ لَ  تَقَ انْ  ، بُهُ نَاسِ يُ ا  مَ وَ  ، بِهِ لَّقُ  تَعَ يَ ا  مَ وَ الْبَيْعِ  عن  مَ  الَ الْكَ َي  أَهنْ ملََّا  وَ

. لِكَ ذَ كَ
;;;U]‚ÁÖ¬h

نْ  مِ حُ  أَفْصَ ةِ  زَ مْ اهلَْ  ِ رسْ بِكَ يَ  هِ وَ  ، ضُ الْعِوَ وَ  هُ وَ ر  ُجْ األْ نْ  مِ ةٌ  وذَ أْخُ مَ  : ةُ ارَ جَ ِ اإلْ لغة: 
نَي. دٌ ىف املَْعْ احِ ءٌ وَ ْ اءُ يشَ الْكِرَ يَ وَ هِ ا. وَ هَ مِّ ضَ

انِ  يَوَ احلَْ ، وَ نِ فُ ِ السُّ ريْ نْ غَ لُ مِ نْقَ ا يُ مَ ، وَ يِّ مِ دَ نَافِعِ اآلْ دِ عىل مَ قْ وا عىل الْعَ قُ لَ ُمْ أَطْ َ أَهنَّ ريْ غَ
فينَةٍ  سَ نْ  مِ لُ  نْقَ يُ ا  مَ وَ  ، ورِ الدُّ وَ ضِ  َرْ األْ كَ لُ  نْقَ يُ الَ  ا  مَ نَافِعِ  مَ عىل  دِ  قْ الْعَ عىل  وَ  ، ةٌ ارَ إجَ

الِبًا فيهام. اءٌ غَ انٍ كِرَ يَوَ حَ وَ
ا: «عقد معاوضة عىل متليك منفعة بعوض بام يدل». واصطالحً

اءُ  يصَ ِ اإلْ امُ وَ دَ تِخْ سْ االِ  وَ رَ مْ الْعُ قْفُ وَ جَ الْوَ رَ ): خَ ةٍ ضَ اوَ عَ دُ مُ قْ UÀÁÖ¬i’\;{Öå (عَ
. ةُ ارَ عَ ِ اإلْ وَ

، اتٍ ْلِيكِ ذَ ةٌ عىل متَ ضَ اوَ عَ هُ مُ إِنَّ جَ الْبَيْعُ فَ رَ ) خَ ةٍ عَ نْفَ ْلِيكِ مَ (عىل متَ
لِكَ  دَ بِذَ قُصِ ، ، وَ ضٍ وَ ةِ عِ لَ ابَ قَ مُ ةٍ يف نَظِريٍ وَ عَ ْلِيكٌ ملَِنْفَ : أَيْ متَ ةٍ عَ نْفَ لِّقٍ بِمَ تَعَ ) مُ ضٍ (بِعِوَ
لَ  صَ حَ لَوْ  تَّى  حَ ضِ  الْعِوَ نَظِريِ  يف  ونُ  تَكُ ةِ  ارَ جَ ِ اإلْ يف  ةُ  عَ املَْنْفَ فَ  . الَةِ عَ اجلَْ وَ احِ  النِّكَ اجُ  رَ إخْ

. الَةُ عَ اجلَْ احُ وَ لِكَ النِّكَ ذَ الَ كَ ، وَ بَةِ اسَ حَ عَ لِلْمُ جَ هِ رَ َامِ نْ إمتْ مانع مِ
. هِ ِ ريْ ظٍ أَوْ غَ نْ لَفْ لِيكَ مِ تَيضِ التَّمْ قْ كِرَ بِامَ يَ ا ذُ دَ عىل مَ قَ : عَ ةِ عَ ْلِيكِ املَْنْفَ ) عىل متَ لُّ دُ (بِامَ يَ
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ر كالبيع.ومنفعة  ة. وأجٌ فركنها عاقدْ وصيغٌ
ا عىل تسليمها، ..... ، مقدورً ، معلومةً تتقومّ
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. عُ الطَّوْ لُ وَ قْ امَ الْعَ تِهِ حَّ ط صِ ْ ، ورشَ الْبَيْعِ ، كَ رٍ تَأْجِ سْ مُ رٍ وَ جِّ ؤَ نْ مُ ) مِ اقِدٌ األول: (عَ
أَوْ  هِ  سِ لِنَفْ تِهِ  ارَ إجَ ومُ  لُزُ قَّفُ  تَوَ يَ يِّزُ  املُْمَ بِيُّ  الصَّ فَ ؛  دُ شْ الرُّ وَ لِيفُ  التَّكْ  : ومِ زُ اللُّ طُ  ْ رشَ وَ
 . ايبَ ا حَ لِيِّهِ إالَّ إذَ مَ لِوَ الَ الَ كَ هُ فَ سُ رَ بنَفْ إِنْ أَجَّ ، فَ ةٍ عَ لْ فيهُ ىف سِ ا السَّ ذَ كَ ، وَ لِيِّهِ نِ وَ الِهِ عىل إذْ مَ

. هٍ رَ كْ مُ تُوهٍ، وَ عْ مَ ، وَ ْنُونٍ نْ جمَ حُّ مِ الَ تَصِ وَ
. اةً اطَ عَ إِنْ مُ ا وَ ضَ لُّ عىل الرِّ دُ دُ بِامَ يَ قِ تَنْعَ ، فَ الْبَيْعِ ) كَ ةٌ يغَ : (صِ الثَّاينِ

ا،  لُومً عْ ، مَ هِ لِيمِ ا عىل تَسْ ورً دُ قْ ، مَ ا بِهِ عً نْتَفَ ا، مُ رً اهِ نِهِ طَ وْ نْ كَ )، مِ الْبَيْعِ رٌ كَ : (أَجْ الثَّالِثُ
. لُوالً ، أَوْ حُ الً أَجَ اتًا، وَ ذَ

ودُ عليها.  قُ يَ املَْعْ هِ )، وَ ةٌ عَ نْفَ : (مَ ابِعُ الرَّ
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ا،  هَ نْعُ مَ كِنُ  مْ يُ يْثُ  بِحَ  ، اصٍّ هٍ،خَ جْ وَ عىل  ةً  ْلُوكَ ممَ ونَ  تَكُ بِأَنْ   ، ةٌ قِيمَ ا  هلََ أي:   ( مُ وَّ تَقَ (تَ
ةُ  عَ مُ املَْنْفَ وَّ قَ الَ تُ ةٍ، فَ الَ سٍ بِفَ مُّ ، أَوْ تَشَ لٍ تِظْالَ نْ اسْ ا مِ ازً َ رتِ ا، احْ نْهَ ىف مِ تَوْ اتِ املُْسْ نُ الذَّ هْ وَ وَ
ا  ذَ كَ وَ ا،  تِهَ ائِحَ رَ نْعُ  مَ كِنُهُ  مْ يُ الَ  نيِ  احِ يَ الرَّ بَّ  رَ إِنَّ  فَ نيِ  احِ يَ الرَّ مِّ  شَ نْ  مِ وَ ا،  لْكِهَ مِ مِ  دَ لِعَ
انِريَ  نَ ينَةٌ بِدَ ، أَوْ زِ لِكَ ذَ اءٌ بِنَارٍ كَ فَ تِدْ ، أَوْ اسْ هِ بِّ لْكِ رَ نْ مِ جَ عَ رَ بَاحٍ خَ صْ ةُ بِنُورِ مِ اءَ تِضَ سْ االِ

. فيه نَظَرٌ ، وَ ا قِيلَ ذَ ، كَ مِ اهِ رَ اتِ الدَّ نٌ لِذَ هْ ا وَ ائِهَ تِيفَ لُ بِاسْ ْصُ ، إذْ الَ حيَ ةٍ وكَ كُ سْ مَ
.ـ  لِ َجَ تِبَارِ األْ لَوْ بِاعْ ولَةِ وَ هُ نْ املَْجْ ا عَ ازً َ رتِ ) احْ ةً لُومَ عْ (مَ
ةِ مرسوق كسيارة مرسوقة، *  عَ نْفَ نْ مَ ا مِ ازً َ رتِ ، احْ رِ تَأْجِ سْ ا)  لِلْمُ هَ لِيمِ ا عىل تَسْ ورً دُ قْ (مَ

أو أرض مغصوبة ونحو ذلك 
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رشط،  إن  األجر  وعجل  تعينّة،  مُ وال  ا،  دً قصْ نيْ  عَ استْيفاءَ  نة  تضمِّ مَ وال   ، حرامٍ غري 
أو اعتيد، أو عني، أوْ ىف مضمونة مل يرشع فيها.
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ا لبيع اخلمور مثالً .*  ارِ موضعً تِئْجَ نْ اسْ ا مِ ازً َ رتِ ) احْ امٍ رَ َ حَ ريْ (غَ
ارِ *  تِئْجَ نْ اسْ ا مِ ازً َ رتِ ا) احْ دً اتٍ (قَصْ ) أَيْ ذَ ٍ نيْ اءَ عَ تِيفَ ةُ (اسْ عَ ) تِلْكَ املَْنْفَ نَةً مِّ تَضَ الَ مُ (وَ

 ، بَنِ بُ اللَّ ْ وَ رشُ امَ هُ ودَ إنَّ إِنَّ املَْقْصُ ا؛ فَ هَ رِ لِ ثَمَ َكْ ةٍ ألِ رَ جَ ا، أَوْ شَ بِ لَبَنِهَ ْ ثَالً ـ لِرشُ اةٍ ـ مَ شَ
. أْيتِ امَ يَ اعَ كَ ضَ ا الرَّ تَثْنَوْ اسْ . وَ رِ لُ الثَّمَ أَكْ وَ

عليه، *  يَّنَتْ  عَ تَ نْ  مَ عىل  نِهِ  فْ دَ أَوْ  يِّتٍ  مَ ْلِ  محَ وَ ةِ،  الَ الصَّ كَ رِ  جِّ املُْؤَ عىل   ( يِّنَةً تَعَ مُ الَ  (وَ
. أْيتِ امَ يَ ْ كَ تَعَنيَّ ْ تَ ٍ: الَ إنْ ملَ املِ يَّنَتْ عىل عَ عَ  تَ تْوَ أَوْ فَ
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)١ـ  تِيدَ يلُ (أَوْ اُعْ ) التَّعْجِ طَ ِ ةِ (إنْ رشُ ارَ جَ ِ ا يف اإلْ وبً جُ رُ وُ َجْ ) األْ لَ جِّ عُ (وَ
ا ـ ٢ هَ عَ رَ َزْ كَ ألِ ضَ : أَرْ ا، أَوْ نَهَ كُ َسْ ثَالً ألِ نَةً مَ ك سَ ارَ ينِ دَ رِ يَّنًا كأَكْ عَ رُ مُ َجْ نْ األْ كُ ْ يَ ملَ وَ

. بٍ انِريَ أَوْ ثَوْ نَ ةِ دَ َ عَرشَ ا كَ ذَ ثَالً بِكَ ةَ مَ افِرَ عليها ملَِكَّ ُسَ ابَّتَك ألِ : دَ أَوْ
إِنْ  فَ  ، عِ التَّنَازُ نْدَ  عِ بِهِ  قْىضَ  يُ يِّ  مِ دَ اآلْ قِّ  حلَِ نِ  يْ ذَ هَ يف  رِ  َجْ األْ يلِ  تَعْجِ وبَ  جُ وُ أَنَّ  إالَّ 

. يحٌ حِ دُ صَ قْ الْعَ ازَ وَ هِ جَ ريِ أْخِ يَا عىل تَ اضَ رَ تَ
أَوْ ٣ـ  يلُ  التَّعْجِ طَ  ِ رشُ إنْ  أَيْ   ، هُ يلُ تَعْجِ ِبُ  جيَ هُ  إِنَّ فَ  ، بُ الثَّوْ ا  ذَ هَ كَ رُ  َجْ األْ  ( َ نيِّ عُ (أَوْ 

. هُ يلَ فُ تَعْجِ رْ انَ الْعُ كَ
رُ  تَأَخَّ ٌ يَ عَنيَّ يْعٌ مُ هِ بَ ريِ أْخِ مُ عىل تَ زَ لْ هُ يَ َنَّ ؛ ألِ ايلَ هِ تَعَ قٌّ لِلَّ ا حَ هَ دَ اَلَّتِي بَعْ هِ وَ ذِ يلُ يف هَ التَّعْجِ وَ

. ةِ مَّ َ لَيْسَ ىف الذِّ َنَّ املُْعَنيَّ ، ألِ امَ قِيلَ مِ كَ لَ السَّ نِ كَ يْ نِ بِالدَّ يْ اءَ الدَّ تِدَ ، الَ ابْ هُ بْضُ قَ
يف ٤ـ  انَ  كَ ا  إذَ  ْ عَنيَّ يُ  ْ ملَ ا  إذَ رِ  َجْ األْ يلُ  تَعْجِ ِبُ  جيَ وَ أَيْ  ونِة)  مُ ضْ مَ (يف   ْ عَنيَّ يُ  ْ ملَ  ( (أَوْ

تُك عىل. رْ تَأْجَ اسْ . كَ ةِ ونَ مُ عْ ) يف املَْنَافِعِ املَْضْ َ ْ يَرشْ رِ (ملَ جِّ ةِ املُْؤَ ةٍ يف ذِمَّ ونَ مُ ضْ نَافِعَ مَ مَ
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وإال فمياومة، أو بعد العمل.
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ابِّك  وَ نْ دَ ةٍ مِ ابَّ نِي عىل دَ لَ مِ ْ : عىل أَنْ حتَ ك، أَوْ ِ ريْ ك أَوْ غَ سِ تِك، أَيْ بِنَفْ ا ىف ذِمَّ ذَ لِ كَ فِعْ
. ثَالً انِريَ مَ نَ ا بِدَ ذَ دِ كَ لِبَلَ

الَ  امٍ ـ فَ ةِ أَيَّ ثَ نْ ثَالَ ثَرَ مِ وعُ أَكْ ُ رَ الرشُّ أَخَّ عْ فيها ـ أَيْ تَ َ ْ يَرشْ إِنْ ملَ ، وَ رَ َ الَ رضَ عَ فَ َ إِنْ رشَ فَ
ولَةٌ  غُ شْ تَهُ مَ َنَّ ذِمَّ ؛ ألِ يْنِ نِ بِالدَّ يْ اءِ الدَّ تِدَ َدَّي إيلَ ابْ إِالَّ ألَ ةِ، وَ رَ ُجْ ِيعَ األْ لَ مجَ جَّ ا عَ ُوزُ إالَّ إذَ جيَ

. ةِ رَ ُجْ مِ أَيْ األْ اهِ رَ ولَةٌ له بِالدَّ غُ شْ تَك مَ ذِمَّ ، وَ ثَالً ةِ مَ ابَّ نَافِعِ الدَّ لَك بِمَ
، بِنَاءً عىل  يْنِ نِ بِالدَّ يْ اءِ الدَّ تِفَ نْ رِ الِ َجْ ريُ األْ أْخِ ازَ تَ ، جلََ ِ ريْ ، أَوْ السَّ لِ مَ عَ ىف الْعَ َ ا لَوْ رشَ أَمَّ وَ

بْضُ لألواخر. ائِلِ قَ َوَ بْضَ األْ أَنَّ قَ
ا  بْضً قَ لَيْسَ  ائِلِ  َوَ األْ بْضَ  قَ َنَّ  ألِ  ، عَ َ رشَ لَوْ  وَ ةِ  رَ ُجْ األْ ِيعِ  مجَ يلِ  تَعْجِ نْ  مِ دَّ  بُ الَ   : قِيلَ وَ

. رِ اخِ َوَ لِألْ
ةِ  ارَ جَ ِ دُ اإلْ قْ عَ عَ قَ ا، وَ عِيدً يبًا أَوْ بَ رِ رُ قَ فَ انَ السَّ اءٌ كَ وَ ةِ سَ رَ ُجْ ِيعِ األْ يلِ مجَ نْ تَعْجِ دَّ مِ والَ بُ

. هِ ِ ريْ رِ أَوْ ىف غَ فَ انِ السَّ ىف إبَّ
ا  ائِهَ تِيفَ نْ اسْ نَ مِ َكَّ ، أَوْ متَ مٍ وْ ةَ يَ عَ نْفَ ىف مَ تَوْ امَ اسْ لَّ ) أَيْ كُ ةً مَ يَاوَ مُ يلُ (فَ ِبْ التَّعْجِ ْ جيَ ا ملَ إِذَ وَ

. هُ تُ رَ هُ أُجْ مَ لَزِ
يف  ةِ  احَّ املُْشَ نْدَ  عِ ا  ذَ هَ وَ  ، لِّ َقَ األْ وَ ثَرِ  َكْ بِاألْ ةً  قَ ادَ الصَ نِ  مَ الزَّ نْ  مِ ةُ  طْعَ الْقِ  : مِ بِالْيَوْ ادُ  املُْرَ وَ
هُ  رَ أَجَّ لَوْ  امَ  كَ  ( لِ مَ (الْعَ َامِ  متَ  ( دَ عْ بَ بِنَاءٍ،(أَوْ  أَوْ  ةٍ  عَ لْ سِ يْعِ  بَ ةِ  ارَ إجَ أَوْ   ، ورِ الدُّ ةِ  يَ رِ أَكْ وِ  نَحْ
 . فينَةٍ ءٍ بِسَ ْ ْلِ يشَ ، أَوْ محَ زِ نَعْلٍ رْ ، أَوْ خَ بٍ ةِ ثَوْ يَاطَ عِ أَوْ عىل خِ لَ ِيعِ السِّ يْعِ مجَ ءٍ عىل بَ ْ بِيشَ

. مَ دَّ قَ امَ تَ ةِ كَ ارَ جَ ِ لُ يف اإلْ َصْ وَ األْ هُ ، وَ ريُ التَّأْخِ يلُ وَ ةِ التَّعْجِ احَّ مِ املُْشَ دَ نْدَ عَ ازَ عِ جَ وَ
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وفسدت إن انتفى عرف تعجيل املعني، ولو عجل، كمع جعل.
ال بيع وكجلد لسالخ،..... 
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  ( ِ يلِ املُْعَنيَّ فُ تَعْجِ رْ تَفى عُ انْ ، (وَ ٍ عَنيَّ رٍ مُ عَتْ بِأَجْ قَ ) وَ ةُ (إنْ ارَ جَ ِ  (وفسدت) أي  اإلْ
. ريٍ أْخِ يلٍ أَوْ تَ مْ بِتَعْجِ فِهِ رْ مِ عُ دَ بِعَ هِ، وَ ريِ مْ بِتَأْخِ فِهِ رْ انِ عُ يَ رَ ادِقٌ بِجَ هُ صَ اؤُ تِفَ انْ وَ

ومِ *  زُ بِلُ التَّعليلُ  ا  أَمَّ وَ  . ةِ نَ وَّ املُْدَ يف  امَ  كَ هُ  بْضُ قَ رُ  تَأَخَّ يَ  ٍ عَنيَّ مُ يْعَ  بَ فيه  أَنَّ  ادِ  سَ الْفَ ةُ  لَّ عِ وَ
. مُ مَ ا الذِّ هَ بَلُ قْ يَّنَاتِ الَ تَ َنَّ املُْعَ نَا؛ ألِ حُّ هُ الَ يَصِ مِ فَ لَ السَّ نِ كَ يْ نِ بِالدَّ يْ الدَّ

 *. ةِ ورَ كُ ةِ املَْذْ لَّ عِ هُ لِلْ ريُ أْخِ طَ تَ ِ رتُ ا اُشْ ادِ مَ سَ ا يف الْفَ ذَ ثْلُ هَ مِ وَ
بَ *  جَ وَ تْ وَ حَّ َ صَ مْ املُْعَنيَّ هُ يلُ فُ تَعْجِ رْ انَ الْعُ هُ لَوْ كَ نَّ » إلَخْ أَ فٌ رْ تَفى عُ : «انْ ومٌ هُ فْ مَ وَ

فُ  رْ انَ الْعُ كَ َ وَ نيِّ نَاهُ عُ عْ إِنَّ مَ »، فَ َ نيِّ : «أَوْ عُ لِهِ وْ رَّ يف قَ امَ مَ يلِ كَ اطُ التَّعْجِ َ رتِ ، أَوْ اشْ يلُ التَّعْجِ
فُ  رْ تَفى الْعُ ا انْ إِذَ ، فَ ريِ ف التَّأْخِ رْ ءٍ أَوْ عُ ْ فِ بِيشَ رْ مِ الْعُ دَ نْدَ عَ هُ عِ يلُ طَ تَعْجِ ِ هُ أَوْ رشُ يلَ تَعْجِ
. لَ جِّ عُ هُ وَ يلُ طَ تَعْجِ ِ ا رشُ حُّ إالَّ إذَ الَ تَصِ ، وَ دِ قْ دَ الْعَ عْ لِ بَ عْ لَ بِالْفِ جِّ لَوْ عُ تْ وَ دَ يلِهِ فَسَ بِتَعْجِ

تِنِي ـ  ائْ ابَّتَك وَ ينِ دَ رْ أَجِّ ةٍ، كَ دَ احِ ةٍ وَ قَ فْ ) صَ لِ عْ عَ جُ عَتْ (مَ قَ ا وَ ةُ إذَ ارَ جَ ِ دُ اإلْ سُ فْ امَ تَ كَ
ازِ  وَ جلَِ وَ دِ  قْ بِالْعَ ةٍ  مَ زِ الَ  ُ ريْ غَ الَةَ  عَ اجلَْ َنَّ  ألِ ا؛  َ مهِ رِ لِتَنَافُ ا  عً مَ انِ  دَ سُ فيفْ ا؛  ذَ بِكَ الشارد  ببعريي 

. ةِ ارَ جَ ِ فِ اإلْ الَ ، بِخِ لِ َجَ مِ األْ دَ عَ رِ فيها وَ رَ الْغَ
انَتْ  أكَ اءٌ  وَ سَ ا  عً مَ انِ  حَّ يَصِ بَلْ  دُ  سُ فْ تَ الَ  فَ  ، ةً دَ احِ وَ ةً  قَ فْ صَ  ( يْعِ (بَ عَ  مَ ةٍ  ارَ إجَ  ( (الَ
ا، أَوْ  ذَ ا الْبَائِعُ بِكَ هَ زَ ْرِ ِيطَهُ أَوْ خيَ ا عىل أَنْ خيَ لُودً ا أَوْ جُ بً وْ ائِهِ ثَ َ ؛ كَرشِ سِ املَْبِيعِ ةُ يف نَفْ ارَ جَ ِ اإلْ

. رَ ا آخَ بً وْ جَ لَهُ ثَ نْسِ ةٍ عىل أَنْ يَ لُومَ عْ مَ مَ اهِ رَ ا بِدَ بً وْ ائِهِ ثَ َ هِ كَرشِ ِ ريْ يف غَ
؛  هُ دَ بَعْ أَوْ  بْحِ  الذَّ بْلَ  قَ عَتْ  قَ وَ  ، ةٌ دَ اسِ فَ ةُ  ارَ جَ ِ اإلْ فَ  ( خٍ الَّ (لِسَ ةً  رَ أُجْ عِلَ  جُ  ( دٍ لْ جِ كَ (وَ
وَ  ا هُ ذَ ا؛ هَ طَّعً قَ لِيامً أَوْ مُ جُ سَ ْرُ لْ خيَ ي هَ رِ دْ الَ يَ . وَ لْخِ دَ السَّ عْ ا إالَّ بَ هَ لْدَ قُّ جِ تَحِ هُ الَ يَسْ َنَّ ألِ

. ازِ وَ قِيلَ بِاجلَْ . وَ ورُ هُ املَْشْ
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وكراء  نصفه،  ولك  وأدرسه  وكاحصده  عمل،  إن  مثله  أجر  وله  لطحان،  ونخالة 
األرض بطعام أو بام أنبتته ال كخشب  ومحل يشء لبلد بنصفه.
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نْ  مِ لُومٍ  عْ مَ رٍ  دْ بِقَ هُ  رَ تَأْجَ اسْ وْ  لَ فَ ا،  هَ رِ دْ قَ لِ  هْ جلَِ  ( انٍ (لِطَحَّ ةً  رَ أُجْ عِلَتْ  جُ  ( الَةٍ نُخَ (وَ
 ، بٍ ءِ ثَوْ زْ ، أَوْ جُ اةً لُخَ لَهُ شَ لُومٍ عىل أَنْ يَسْ عْ لُوخٍ مَ سْ دٍ مَ لْ هُ بِجِ رَ تَأْجَ امَ لَوْ اسْ ، كَ ازَ الَةٍ جَ نُخَ
، فَفي  لْدِ ِ لِكَ اجلْ ابِغِ ذَ ، أَوْ لِدَ بِ لِكَ الثَّوْ جِ ذَ ةً لِنَاسِ رَ عِلَ أُجْ ، جُ لُثٍ ثُ عٍ وَ بْ رُ ، كَ لْدٍ ءِ جِ زْ أَوْ جُ

. هِ وجِ رُ ةِ خُ فَ لِ صِ هْ خُ جلَِ سَ فْ يُ نَعُ وَ : فيمْ ؛ أَيْ تَّبٌ رَ ٌ مُ نَرشْ هِ لَفٌّ وَ مِ الَ كَ
جَ  ، أَوْ نَسَ حَ مْ نَ الْقَ ، أَوْ طَحَ لْدَ ِ لَخَ اجلْ ) بِأَنْ سَ لَ مِ ثْلِهِ إنْ عَ رُ مِ مِ (أَجْ دِّ ريِ املُْتَقَ َجِ لِألْ ـ وَ
خَ  ءَ لَهُ إنْ فَسَ ْ الَ يشَ ،وَ هُ دَ ا بَعْ ا مَ ذَ كَ . وَ هُ لَخَ ي سَ دُ الَّذِ لْ ِ لَيْسَ لَهُ اجلْ ، وَ لْدَ ِ غَ اجلْ بَ ، أَوْ دَ بَ الثَّوْ

. لِ مَ بْلَ الْعَ قَ
ةُ  رَ أُجْ لَهُ  وَ  ، قَطْ فَ هُ  سْ رُ ادْ ا  ذَ كَ وَ  ، دٌ اسِ فَ فَ  : ثُهُ لُ ثُ أَوْ   ( هُ فُ نِصْ لَك  وَ هُ  سْ رُ ادْ وَ هُ  دْ صُ (وكاُحْ

. يَأْيتِ سَ يحٌ وَ حِ طْ فَصَ قَ هُ فَ دْ صُ ا احْ أَمَّ . وَ لَ مِ لِهِ إنْ عَ مَ عَ
 ، لٍ سَ عَ ، وَ نٍ مْ سَ ، وَ بَنٍ لَ نْبِتْهُ كَ ْ تُ ، أَوْ ملَ حٍ مْ قَ بَتَتْهُ كَ نْ ) أَ امٍ ةِ (بِطَعَ اعَ رَ ) لِلزِّ ضِ َرْ اءُ األْ كِرَ (وَ

. بُوصٍ ، وَ تِبْنٍ ، وَ انٍ رَ فَ عْ زَ ، وَ رٍ فُ صْ عُ ، وَ تَّانٍ كَ ، وَ قُطْنٍ امِ كَ ِ الطَّعَ ريْ نْ غَ ) مِ بَتَتْهُ نْ (أَوْ بِامَ أَ
 ، يِّ نْدِ ِ اهلْ ودِ  الْعُ كَ ا؛  نْهَ مِ نَبِيٌّ  أَجْ هُ  أَنَّ كَ دَّ  عَ يُ تَّى  حَ ثُهُ  كْ مُ يَطُولُ  َّا  ممِ  ( بٍ شَ (كَخَ إالَّ 

. وزُ ، فيجُ ِّ يسِ ارِ بِ الْفَ الْقَصَ ، وَ طَبِ احلَْ ، وَ لِ نْدَ الصَّ وَ
. ا بِهِ هَ يْعُ بَ ا، وَ نْهَ جُ مِ ْرُ بِامَ خيَ ، وَ امٍ ةِ بِطَعَ اعَ رَ ِ الزِّ ريْ ا لِغَ هَ اؤُ ُوزُ كِرَ امَ جيَ كَ

. لٍ امٍ إيلَ أَجَ امِ بِطَعَ يْعِ الطَّعَ دِّي إيلَ بَ ؤَ هُ يُ نَّ : أَ امٍ ا بِطَعَ ائِهَ ةُ املَْنْعِ يف كِرَ لَّ عِ وَ
. ةٌ عِيفَ ةٌ ضَ لَّ يَ عِ هِ ا، وَ نْهَ جُ مِ رُ ا خيَْ رَ مَ دْ مُ قَ لَ عْ (١)؛ إذْ الَ يَ نَةُ ابَ : املُْزَ نْبِتُهُ ا بِامَ تُ ائِهَ تُهُ يف كِرَ لَّ عِ وَ

 ( هِ فِ ِ إلَيْهِ (بِنِصْ بْضِ املُْعَنيَّ ريُ قَ أْخِ ُوزُ تَ عِيدٍ الَ جيَ ) بَ دٍ هِ (لِبَلَ ِ ريْ امٍ أَوْ غَ ) كطَعَ ءٍ ْ ْلُ يشَ محَ (وَ
الَهُ ، قَ هِ بِّ هُ لِرَ لُّ امُ كُ الطَّعَ ، وَ ثْلِهِ رُ مِ أَجْ عَ فَ قَ إِنْ وَ هُ ؛ فَ بْضُ رُ قَ تَأَخَّ ٍ يَ عَنيَّ يْعِ مُ نْ بَ ؛ ملَِا فيه مِ ثَالً مَ

(١) املزابنة: بيع جمهول وزنه ، أو كيله أو عدده بمعلوم قدره من جنسه.
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إال أن يقبضه اآلن، وكإن خطته اليوم فلك كذا، وإال فكذا، بخالف نحو: احتطب 
ولك نصفه، واحصده ولك نصفه فيجوز، ....
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طِ  ْ عَ بِرشَ قَ دِ أَيْ وَ قْ نيِ الْعَ نْ حِ ) مِ نَ رَ بِهِ (اآلْ تَأْجَ ءَ املُْسْ زْ ) اجلُْ هُ بِضَ قْ ، (إالَّ أَنْ يَ ونُسَ ابْنُ يُ
طْ  َ رتَ يُشْ  ْ ملَ وَ يلَ  التَّعْجِ فُ  رْ الْعُ نْ  كُ يَ  ْ ملَ إِنْ  فَ  . وزُ فيجُ هُ  يلَ تَعْجِ فُ  رْ الْعُ انَ  كَ أَوْ   ، يلِهِ تَعْجِ

. لَ جِّ لَوْ عُ تْ وَ دَ يلُ فَسَ التَّعْجِ
 ، ةِ عَ مُ هِ اجلُْ ذِ ثَالً أَوْ ىف هَ ) مَ مَ تَبْته (الْيَوْ ته، أَوْ كَ رْ ته، أَوْ نَجَ زْ رَ ، أَيْ خَ ثَالً طْته) مَ (وكإن خِ
ا)   ذَ كَ دُ (فَ يَ ، بَلْ أَزْ مَ ِطْهُ الْيَوْ ) ختَ إِالَّ ةٍ (وَ َ عَرشَ رِ كَ َجْ نْ األْ ا) أَيْ مِ ذَ لَكَ كَ ، (فَ رِ هْ ا الشَّ ذَ أَوْ هَ
عَ فله أجر مثله ولو  قَ إِنْ وَ . فَ ةِ رَ ُجْ رِ األْ دْ لِ بِقَ هْ ةٌ لِلْجَ دَ اسِ فَ ؛ فَ نِيَةٍ ثَامَ لَّ كَ ، أَيْ أَقَ رِ َجْ نْ األْ مِ

زاد عن املسمي خاطه ىف اليوم أو أكثر.
UÎÑ]p¸\;È…;ÜÊqÁ;]Ÿ

فيجوز   ، طَبِ احلَْ أَيْ   ( هُ فُ نِصْ لَك  (وَ عليها   ( تَطِبْ (احْ قولك:  (نحو)  االحتطاب 
ال،  أم  بزمن  قيد  سواء  العلم  اجلواز  فعلة  رشط  أو  عادة  من  عليها  حيتطبه  ما  علم  إن 

فاألجرة هنا معلومة، (و) بخالف نحو (احصده ولك نصفه) مثالً (فيجوز) 
طْ زيتوين هذا ولك نصفه فجائز للعلم باألجرة، وما أوجر عليه وأما احصد  أوِ القُ
اءَ  تَى شَ كُ مَ ْ هُ الرتَّ لَ ، فَ الَةِ عَ نْ بَابِ اجلَْ هُ مِ نَّ ا، إالَّ أَ ائِزٌ أَيْضً ، فَجَ هُ فُ لَكَ نِصْ وما حصدت، فَ
هُ إنْ  نَّ مَ أَ دَّ قَ تَ ةُ عليهام، وَ يَ رِ التَّذْ سُ وَ رْ ونُ الدَّ يَكُ . وَ ةِ مَ زِ ةِ الالَّ ارَ جَ ِ نْ اإلْ وَ مِ هُ هُ فَ بْلَ ا قَ فِ مَ الَ بِخِ
. رِ رَ ةِ الْغَ دَّ ثْلِهِ لِشِ ةُ مِ رَ لَهُ أُجْ دٌ وَ اسِ فَ ، فَ قَطْ هُ فَ سْ رُ . اُدْ ، أَوْ هُ فُ لَك نِصْ هُ وَ سْ رُ ادْ هُ وَ دْ صُ : اُحْ الَ قَ
دْ  صُ احْ الَ  قَ إِنْ  وَ فيها:  الَ  قَ  ، تْ دَ فَسَ يَّنَهُ  عَ إِنْ  فَ  ، نِ مَ الزَّ يِنيِ  عْ تَ مِ  دَ بِعَ يَّدٌ  قَ مُ ازُ  وَ اجلَْ مَّ  ثُ
 ، مَ دُ الْيَوْ ْصَ ا حيُ يْعُ مَ ُوزُ بَ َ فيه؛ إذْ الَ جيَ ريْ الَ خَ ، فَ هُ فُ لَكَ نِصْ عَ فَ تَمَ ا اجْ مَ مَ وَ طْ الْيَوْ مَ أَوْ الْقُ الْيَوْ
لِ إالَّ  عْ ُوزُ يف اجلَْ الَ جيَ ، وَ عْلِ لِ يف اجلَْ َجَ بِ األْ ْ عَ رضَ رَ بِهِ مَ تَأْجَ سْ زْ أَنْ يُ ُ ْ جيَ هُ ملَ يْعُ زْ بَ ُ ْ جيَ ا ملَ مَ وَ

. وزُ اءَ فيجُ تَى شَ كَ مَ ُ طَ أَنْ يَرتْ ِ رتَ أَنْ يَشْ
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كإجارة دابة لكذا عىل: إن استغني فيها حاسب إن مل ينقد، وإجيار مؤجر،
أو ما استثنيت منفعته والنقد فيهام، إن مل يتغري غالبًا، ........ 
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ةِ  نَى) يف املُْدَّ تَغْ هُ (إنْ اسْ نَّ ةَ (عىل) أَ كَّ مَ لُومٍ كَ عْ انٍ مَ ا) أَيْ ملَِكَ ذَ ابَّة لِكَ ةُ دَ ارَ ُوزُ (إجَ امَ جيَ كَ
ا  ابِ مَ سَ انَ لَهُ بِحِ ا أَيْ كَ َ هبُّ ) رَ بَ اسَ يقِ (حَ نَاءِ الطَّرِ تِهِ يف أَثْ اجَ هِ بِحَ رِ يَّنَةِ لِظَفَ ةِ املُْعَ افَ أَوْ املَْسَ

. ولَةً هُ سُ ةً وَ وبَ عُ ارَ صُ سَ
.ـ  نِيَّةِ الثَّمَ لَفيةِ وَ َ السَّ ا بَنيْ دِهَ دُّ َ زْ لِرتَ ُ ْ جيَ ا ملَ هَ دَ قَ إِنْ نَ ، فَ ةَ رَ ُجْ ) األْ دْ نْقُ ْ يَ ازِ (إنْ ملَ وَ َلُّ اجلَْ حمَ وَ
ةًـ  دَّ هُ مُ َ ريْ ا أَوْ غَ انً يَوَ رَ حَ نْ أَجَّ : أَيْ أَنَّ مَ يمِ ِ تْحِ اجلْ ) بِفَ رٍ جَّ ؤَ ءٍ (مُ ْ ) يشَ ُوزُ (إجيَارُ امَ جيَ كَ
ةِ ـ  ارَ جَ ِ اإلْ ةً  دَّ مُ تَيلِ  ةً  دَّ مُ ا  ائِهَ انْقِضَ بْلَ  قَ هُ  رَ اجِ ؤَ يُ أَنْ  لَهُ  ُوزُ  جيَ نَةٍ  سَ أَوْ  رٍ  هْ شَ كَ ةً  لُومَ عْ مَ

. هِ ِ ريْ لِ أَوْ لِغَ َوَّ رِ األْ تَأْجِ سْ ُويلَ لِلْمُ األْ
ا ـ  ارً اعَ دَ ؛ بِأَنْ بَ ا الْبَائِعُ تَثْنَاهَ ) أَيْ اسْ تُهُ عَ نْفَ تُثْنِيَتْ مَ اُسْ ا بِيعَ (وَ كام جيوز أيضـًا إجيَار مَ

ةً تَيلِ  دَّ كِرَ مُ ا ذُ رَ مَ اجِ ؤَ نْهُ أَنْ يُ ي مِ ِ رتَ شْ لِلْمُ ، فَ ةً لُومَ عْ ةً مَ دَّ ا مُ تَهَ عَ نْفَ تَثْنَي مَ اسْ ، وَ لِكَ َ ذَ ريْ أَوْ غَ
اعِ . تِفَ نْ ةِ االِ دَّ ِّ مُ يضِ دَ مُ عْ رُ بَ تَأْجِ ا املُْسْ هَ بِضَ قْ ، أَيْ عىل أَنْ يَ اعِ تِفَ نْ ةَ االِ دَّ مُ

جيَارِ ـ  ِ اإلْ ازِ  وَ جَ َلُّ  حمَ وَ  . تُهُ عَ نْفَ مَ تَثْنَي  املُْسْ املَْبِيعِ  وَ  ، رِ جَّ املُْؤَ إجيَارِ  يف  دِ  النَّقْ ازِ  وَ جِ كَ
وَ  هُ وَ  . هِ ِ ريُّ تَغَ مَ  دَ عَ أْنُ  الشَّ انَ  كَ بِأَنْ  هُ  ُ ريُّ تَغَ لِبْ  غْ يَ  ْ ملَ أَيْ  الِبًا)  غَ  ْ ريَّ تَغَ يَ  ْ ملَ إنْ  فيهام  دِ  النَّقْ (وَ

: ِ تَنيْ ورَ ادِقٌ بِصُ صَ
.ـ ١ تَهُ مَ الَ الِبُ سَ انَ الْغَ ا كَ ا إذَ مَ
ا.ـ ٢ هَ مَ دَ عَ ةَ وَ مَ الَ لَ السَّ تَمَ أَوْ احْ

فيهام. ِجيَارِ  لِإلْ بَةِ  بِالنِّسْ ا  ذَ .هَ فٌ الَ خِ فيها  الثَّانِيَةَ  وَ عليها،  قٌ  تَّفَ مُ ُوىلَ  األْ ةَ  ورَ الصُّ لَكِنَّ 
ُوزُ امَ جيَ إِنَّ دُ فيهام فَ ا النَّقْ أَمَّ وَ
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عرشة،  بعد  وأرض  عام،  بعد  لتقبض  دار  وبيع  مخسني،  وأرض  ثالثني،  نحو  ودار 
وحيوان بعد ثالثة أيام ال عرشة، وكره املتوسط، وكراء دابة لتقبض بعد شهر، إن مل 

يشرتط النقد وحتديد صنعة كخياطة .
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

.ـ  ونُسَ الَهُ ابْنُ يُ ، قَ دُ طَ النَّقْ ِ لَوْ رشُ ا، وَ امً ) عَ ثِنيَ وَ ثَالَ ارٍ نَحْ (و) عىل (دَ
نْ ـ  نْ مِ مَ ؤْ ْ يُ إِنْ ملَ ، فَ ثَرَ ا الَ أَكْ امً ) عَ نيَ ْسِ يِّ (مخَ ةِ الرَّ ونَ أْمُ ةِ مَ اعَ رَ ) لِلزِّ ضٍ (و) عىل (أَرْ

ا  هَ اؤُ قَ لُ بَ تَمَ ْ ةً حيُ يمَ دِ انَتْ قَ ا كَ ارُ إذَ لِكَ الدَّ ذَ كَ . وَ دِ ونَ النَّقْ كِرَ دُ ا ذُ دُ عليها مَ قْ ازَ الْعَ ا جَ َ هبِّ رَ
. ثِنيَ ا الثَّالَ هَ اؤُ زْ كِرَ ُ ْ جيَ ةً ملَ ادَ ثِنيَ عَ بْقَي الثَّالَ دا الَ تَ ةً جِ يمَ دِ انَتْ قَ ا كَ إِذَ هُ فَ مُ دَ عَ ، وَ ثِنيَ ثَالَ

تِثْنَاءُ  ا فيجوز اسْ يْعِهَ مِ بَ وْ نْ يَ ) مِ امٍ دَ عَ عْ هيَا (بَ ِ رتَ شْ ا مُ هَ بِضَ ) لِيَقْ ارٍ يْعِ دَ ازِ (بَ وَ جَ (و) كَ
. نَةً ا سَ تِهَ عَ نْفَ مَ

ا ـ  تِهَ عَ نْفَ مَ تِثْنَاءُ  اسْ وزُ  فيجُ امِ  وَ َعْ األْ نْ  مِ  ( ة  رشْ عَ دَ  عْ (بَ بَضَ  لِتُقْ  ( ضٍ (أَرْ يْعُ  بَ (و) 
ا. ً رشْ عَ
َنَّ ـ  ألِ ة).  رشْ (عَ دَ  عْ بَ  ( (الَ ا  هَ وِ نَحْ وَ  ( امٍ أَيَّ ةِ  ثَ ثَالَ دَ  عْ (بَ بَضَ  لِيُقْ  ( انٍ يَوَ (حَ يْعُ  بَ (و) 

. هُ ُ ريُّ الِبَ فيها تَغَ الْغَ
. امٍ ةِ أَيَّ ْسَ تِثْنَاءِ مخَ اسْ ) كَ طُ سِّ هَ املُْتَوَ رِ كُ (وَ

وزُ ـ  فيجُ اءِ  الْكِرَ مِ  وْ يَ نْ  مِ  ( رٍ هْ شَ دَ  عْ ي (بَ ِ رتَ املُْكْ ا  هَ بِضَ لِيَقْ  ( ةٍ ابَّ دَ اءِ  ازِ (كِرَ وَ جَ كَ (و) 
لَفيةِ  َ السَّ دِهِ بَنيْ دُّ َ زْ لِرتَ ُ ْ جيَ هُ ملَ طَ َ رتَ إِنْ اشْ ةِ، فَ رَ ُجْ دَ األْ قْ ) أَيْ نَ دَ هيَا (النَّقْ رِ كْ طْ ) مُ ِ رتَ ْ يَشْ (إنْ ملَ

. نِيَّةِ الثَّمَ وَ
. ُّ طٍ الَ يَرضُ ْ دُ بِالَ رشَ النَّقْ وَ

لِكَ  وِ ذَ نَحْ ، وَ سٍ رْ دَ ، وَ عٍ رْ دِ زَ صْ حَ ، وَ زٍ رْ ) أَوْ خَ ةٍ يَاطَ خِ ، كَ ةٍ نْعَ يدِ صَ دِ ْ ازِ (حتَ وَ جَ (و) كَ
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بعمل أو زمن، وفسدت إن مجعهام وتساويا وكره حيل، وإجيار مستأجر دابة ملثله، 
ولو فظا، وأجرة عىل تعليم فقه وفرائض، كبيع كتبه، .....
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ا (أَوْ  ذَ ا بِكَ رْ يلِ بِئْرً فِ : احْ ، أَوْ انَ دَّ ا الْفَ ذَ دْ هَ صُ : اُحْ ، أَوْ بَ ا الثَّوْ ذَ طْ هَ : خِ وَ ) نَحْ لٍ مَ (بِعَ
 ، ةٍ ُعَ لَّ مجُ ، أَوْ كُ مٍ وْ لَّ يَ ، كُ لِكَ وَ ذَ نَحْ يْتًا، وَ : ابْنِ يلِ بَ ا، أَوْ رً هْ ا أَوْ شَ مً وْ ي يَ نْدِ طَّ عِ خُ ) كَ نٍ مَ زَ

ا. ذَ نَةِ بِكَ ، أَوْ السَّ رِ هْ ِيعَ الشَّ ، أَوْ مجَ رٍ هْ أَوْ شَ
نَ  مَ ةُ أَنَّ الزَّ ادَ انَتْ الْعَ ا) بِأَنْ كَ يَ اوَ تَسَ نَ (وَ مَ الزَّ لَ وَ مَ َعَ الْعَ ) مجَ ةُ (إنْ ارَ جَ ِ ) اإلْ تْ دَ فَسَ (وَ

ا. اقً فَ : اتِّ دٍ شْ الَ ابْنُ رُ ، قَ نْقُصُ الَ يَ ، وَ عْلِ يدُ عىل الْفِ زِ الَ يَ
U„hÑ]pb;‰Ö“h;]Ÿ

. وفِ رُ نْ املَْعْ َا مِ َهنَّ هُ ألِ تُ ارَ يلَ إعَ َوْ األْ ، وَ أْنِ النَّاسِ نْ شَ هُ لَيْسَ مِ َنَّ ) ؛ ألِ يلّ تكره إجارة (حُ
، ـ  الثِّقَلِ أَوْ   ، ةِ فَّ ِ اخلْ أَوْ   ، ةِ انَ َمَ األْ يف   ( (ملِِثْلِهِ ا  بَهَ كَ ْ لِريَ  ( ةٍ ابَّ دَ رِ  تَأْجِ سْ مُ (إجيَارُ  هَ  رِ كُ (و) 

ةُ  ابَّ تْ الدَّ لِفَ ينَئِذٍ إنْ تَ نَ عليه حِ امَ الَ ضَ ، وَ لِ َوَّ ثْلَ األْ لِيظًا مِ ِثْلُ (فَظا) أَيْ غَ انَ املْ )  كَ لَوْ (وَ
وَ  هُ الثَّاينِ  انَ  كَ إِنْ  وَ  ، ىلَ َوْ بِاألْ نَ  امَ ضَ الَ  فَ ظُّ  الْفَ وَ  هُ لُ  َوَّ األْ انَ  كَ إِنْ  فَ ؛  يطٍ رِ فْ تَ بِالَ  اتَتْ  مَ أَوْ 

. نَ مِ ظُّ ضَ الْفَ
ا  ضَ مَ الرِّ دَ لِمَ عَ إِنْ عَ ، وَ ازَ ىضَ جَ هُ يَرْ نَّ لِمَ أَ إِنْ عَ َا، فَ هبِّ الَ رَ مْ حَ لَ عْ ْ يَ ا ملَ ةِ إذَ اهَ رَ َلُّ الْكَ حمَ وَ

. زْ ُ ْ جيَ ملَ
كِرَ ـ  ا ذُ ) أَيْ مَ تُبِهِ بَيْعِ كُ ، (كَ ةِ نَ وَّ ا يف املُْدَ ذَ ) كَ ائِضَ رَ فَ هٍ وَ ةٌ عىل تَعليمِ فِقْ رَ هَ (أُجْ رِ (و) كُ

ةِ عليه؛  رَ ُجْ ذُ األْ هُ أَخْ رَ كْ الَ يُ مِ فَ سْ ائِضِ بِالرَّ رَ مُ الْفَ لْ ا عِ أَمَّ ، وَ هُ رَ كْ هُ يُ إِنَّ ، فَ ائِضَ رَ فَ ، وَ هٍ نْ فِقْ مِ
. نَائِعِ نْ الصَّ ةٌ مِ نْعَ هُ صَ َنَّ ألِ

تْ  نَقَصَ مْ  هُ امَ هَ أَفْ وَ لَهُ  النَّاسِ  ظَ  فْ حِ َنَّ  ألِ ؛  نَ اآلْ تُبِ  الْكُ يْعُ  بَ ُوزُ  جيَ  : مْ هُ بَعْضُ الَ  قَ لَكِنْ 
ارُ  تِشَ تُبِ انْ يْعِ الْكُ ىف بَ . وَ هُ عُ كِتَابَ اجِ تَبَهُ فريَ ا كَ ى مَ نْسَ دْ يَ بَ الْكِتَابِ قَ احِ تَّى أَنَّ صَ ا حَ ثِريً كَ

. لْ تَأَمَّ نِهِ فَ وْ صَ ، وَ ظِهِ فْ بَبٌ حلِِ سَ ، وَ الْعِلْمِ
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وهو أمني، فال ضامن ولو رشط إثباته
أو عثر، بدهن أو بغريه، أو بآنيه فانكرست، أو انقطع احلبل ما مل يتعد .....
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: الَ قَ ، فَ نِهِ امَ مِ ضَ دَ عَ نِهِ وَ امَ مُ عىل ضَ لَّ تَكَ لَ يَ تَقَ مَّ انْ ثُ
الَ  فَ ؛  نيٌ اعِي، (أَمِ الرَّ كَ ريُ  َجِ األْ ا  ذَ كَ وَ ـ  رضٍ  عَ أَوْ  انٍ  يَوَ حَ نْ  مِ ـ  ءٍ  ْ لِيشَ رُ  تَأْجِ املُْسْ  ( (وَ

. ابُ عليه أَمْ الَ غَ َّا يُ انَ ممِ ، كَ يَاعَ أَوْ التَّلَفَ ى الضَّ ) عليه إنْ ادَّعَ نَ امَ ضَ
. طَ رَّ ا فَ ْلِفُ مَ : حيَ قِيلَ ، وَ هُ ُ ريْ ْلِفُ غَ الَ حيَ طْت، وَ رَّ ا فَ مَ اعَ وَ دْ ضَ امً لَقَ تَّهَ انَ مُ ْلِفُ إنْ كَ حيَ وَ
مُ  مَ يُوهِ الَ ا الْكَ ذَ ، لَكِنَّ هَ طِ ْ ا الرشَّ َذَ ةَ هبِ َ ربْ الَ عِ ، وَ نِ امَ بَاتَه) أي الضَّ ) عليه (إثْ طَ َ لَوْ رشَ (وَ

. دَ قْ نَاقِضُ الْعَ طٌ يُ ْ هُ رشَ َنَّ ا ألِ هَ دُ سِ فْ هُ يُ نَّ عَ أَ ، مَ ورِ كُ طِ املَْذْ ْ عَ الرشَّ ةِ مَ ارَ جَ ِ دِ اإلْ قْ ةَ عَ حَّ صِ
. مِ اسِ الَهُ ابْنُ الْقَ تْ ـ قَ ي أَوْ نَقَصَ مَّ ادَتْ عىل املُْسَ ثْلِهِ زَ ةُ مِ رَ هُ أُجْ لَ عَ فَ قَ إِنْ وَ فَ

اءِ  نَا بِانْقِضَ اتُ هُ وَ الْفَ ، وَ تْ حَّ إِالَّ صَ ، وَ اتِ وَ بْلَ الْفَ طُ قَ ْ طْ الرشَّ قُ ْ يَسْ ادِ إنْ ملَ سَ َلُّ الْفَ حمَ وَ
. ةِ حَّ ةِ الصِّ ادَ هُ يف إفَ بْلَ اطِهِ قَ قَ إِسْ نَائِهِ كَ هُ ىف أَثْ اؤُ انْقِضَ لِ فَ مَ الْعَ

رُ  هُ أَجْ لَ لِ فَ مَ دَ الْعَ عْ ثَرَ عليه بَ ، لَكِنْ لَوْ عَ قُطْ ْ يَسْ ا ملَ دِ مَ قْ عَ دٌ لِلْ سِ فْ طٌ مُ ْ هُ رشَ نَّ لُ أَ اصِ احلَْ وَ
. طِ ْ لُ بِالرشَّ مَ عْ الَ يُ ثْلِهِ وَ مِ

ثَرَ  عَ  ( أَوْ هِ  ِ ريْ بغَ أَوْ   ، نٍ هْ تُهُ (بِدُ ابَّ دَ تْ  ثَرَ عَ أَوْ   ، ْلٍ محَ ريُ  أَجِ  ( ثَرَ عَ ، (أَوْ  التَّلَفَ ى  ادَّعَ أَوْ 
 ْ ا ملَ نَ عليه، (مَ امَ الَ ضَ تْ فَ تَلِفَ ةَ فَ تِعَ َمْ بَطَ بِهِ األْ ي رَ ) الَّذِ بْلُ طَعَ احلَْ قَ ، أَوْ انْ تْ َ رسَ انْكَ (بِآنِيَةٍ فَ
 ، امِ قُ ىف الطَّعَ دَّ الَ يُصَ هُ فَ بُّ هُ رَ بَ ذَّ إِنْ كَ . فَ يهِ دِّ نُ لِتَعَ مَ هُ يَضْ إِنَّ ، فَ ةَ ابَّ قِهِ الدَّ وْ لِهِ أَوْ سَ ) يف فِعْ دَّ تَعَ يَ

. ةِ ابَّ الدَّ فينَةُ كَ السَّ هِ، وَ ِ ريْ قُ ىف غَ دَّ يُصَ ، وَ امِ إالَّ بِبَيِّنَةٍ دَ ِ اإلْ وَ
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رَّ بفعل كحارسٍ ولو محاميًا ..... غَ أو يَ
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بِهِ اهـ  ذِ لُّ عىل كَ دُ أْيتَِ بِامَ يَ لُهُ إالَّ أَنْ يَ وْ لُ قَ وْ الْقَ ا، فَ هَ لَ ا محََ وضُ إذَ رُ الْعُ (١) وَ ا الْبَزُ أَمَّ ـ وَ

. امِ َ الطَّعَ ريْ يْئًا غَ الَ شَ ، وَ وضِ رُ ائِرَ الْعُ اءُ سَ يَ رِ َكْ نُ األْ مَ : الَ يَضْ مِ اسِ الَ ابْنُ الْقَ قَ وَ
رَ لِلغرر  نَ عليه، إذْ الَ أَثَ امَ الَ ضَ ، فَ لِهِ وْ رَّ بِقَ الً أَوْ غَ رَّ أَصْ غُ ْ يَ ) بِأَنْ ملَ لٍ عْ رَّ بِفِ غُ ْ (يَ ) ملَ ـ (أَوْ
فى،  : تَكْ الَ قَ ا، فَ هَ لْ صِّ فَ ا فَ بً وْ فى ثَ انَتْ تَكْ : إنْ كَ قُولَ لَهُ يَ يَّاطٍ وَ ة(٢) خلَِ قَّ َ بِشُ أْيتِ أَنْ يَ ، كَ ِّ يلِ وْ الْقَ
طَ عليه  ِ رتَ ا، إالَّ أَنْ يَشْ تِهَ ايَ مَ كِفَ دَ لِمَ عَ إِنْ عَ ، وَ يَّاطِ نَ عىل اخلَْ امَ الَ ضَ ، فَ فِ مْ تَكْ لَ ا فَ هَ لَ صَّ فَ فَ
َا الَ  هِ بِأَهنَّ لْمِ عَ عِ فى، مَ :تَكْ الَ قَ . فَ الَ إِالَّ فَ ا وَ هَ لْ صِّ فَ ا فَ بً وْ فى ثَ َا تَكْ لِمْت أَهنَّ : إنْ عَ الَ لَهُ بِأَنْ قَ

. نُ مَ فى فيضْ تَكْ
َا *  بِأَهنَّ هِ  لْمِ عِ عَ  مَ ـ  ةٌ  يِّدَ جَ َا  إهنَّ مَ  اهِ رَ دَ أَوْ  انِريَ  نَ دَ يف  يف  َ ريْ الصَّ لُ  وْ قَ  ِّ يلِ وْ الْقَ رِ  رَ الْغَ نْ  مِ وَ

. ةٍ رَ لَوْ بِأُجْ نَ عليه وَ امَ الَ ضَ دِيئَةٌ ـ فَ رَ
. رَ تَظْهَ اسْ ةٍ وَ رَ انَ بِأُجْ : إنْ كَ قِيلَ ا، وَ قً طْلَ نُ مُ مَ : يَضْ قِيلَ وَ

بِيهٌ *  ) تَشْ سٍ ارِ حَ نَ (كَ مِ ، ضَ لِقٍ انٍ زَ كَ يِهِ بِمَ شْ ، أَوْ مَ ثٍّ بْلٍ رَ بْطِهِ بِحَ رَ لٍ كَ عْ رَّ بِفِ إِنْ غَ فَ
 ، ضٍ رْ ، أَوْ عَ امٍ عَ سَ طَ ارِ عِ أَوْ حَ رْ ، أَوْ الزَّ تَانِ ، أَوْ الْبُسْ ارِ سَ الدَّ ارِ نِ أَيْ أَنَّ حَ امَ مِ الضَّ دَ يف عَ

. نيٌ هُ أَمِ َنَّ نَ عليه ألِ امَ الَ ضَ
بَسُ *  لْ الً يَ جُ أَيْت رَ : رَ الَ ا لَوْ قَ يطِ مَ رِ نْ التَّفْ مِ ، وَ طَ رِّ فَ  أَوْ يُ تَعَدَّ يا) إالَّ أَنْ يَ َّامِ لَوْ محَ (وَ

 . اقِ وَ َسْ األْ وَ اتِ  ارَ احلَْ يفِ  اءِ  رَ فَ اخلُْ ىلَ  عَ نَ  امَ ضَ الَ  هُ  نَّ أَ لِمَ  عُ فَ ا،  بُهَ احِ صَ هُ  نَّ أَ ظَنَنْت  فَ الثِّيَابَ 
انَاتِ  ابُونَ يفِ اخلَْ ا الْبَوَّ ذَ كَ طُوا. وَ رِّ فَ ْ يُ ا ملَ نِ مَ امَ نْ الضَّ مْ مِ يْهِ لَ طَ عَ ِ تِبَ أَوْ رشُ ةَ بِامَ كُ َ ربْ الَ عِ وَ

ا. هَ ِ ريْ غَ وَ

(١) الثياب أو نوع منها. 
(٢)  شقة: قطعة من قامش. 
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ريِّ  وأجري لصانع وسمسار خَ
ىف  صانع  أو  التلف،  يوم  فالقيمة  ضمن  وإال  سائغ،  بفعل  سفينته  غرقت  ونويت 

ا له، ..... مصنوعه ال غريه، ولو حمتاجً
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. هِ أَمْ الَ انِعِ ةِ صَ َ رضْ لُ بِحَ مَ عْ انَ يَ ، كَ انِعِ نيٌ لِلصَّ هُ أَمِ َنَّ نَ عليه، ألِ امَ ) الَ ضَ انِعٍ ريٍ لِصَ أَجِ (وَ
الْيَاءِ   ِ كَرسْ وَ اءِ  اخلَْ تْحِ  بِفَ  ( ٍ ريِّ (خَ ا  هَ لِيَبِيعَ اقِ  وَ َسْ األْ يف  عِ  لَ بِالسِّ يَطُوفُ   ( ارٍ سَ مْ سِ (وَ
 ، يهِ دِّ ِ تَعَ ريْ هِ بِغَ َّا بِيَدِ ءٍ ممِ ْ يَاعَ يشَ ي ضَ ا ادَّعَ نَ عليه إذَ امَ ، الَ ضَ ةٍ انَ أَمَ ٍ وَ ريْ : أَيْ ذِي خَ ةً دَ دَّ شَ مُ

. نْهُ يطٍ مِ رِ فْ بِالَ  تَ وَ
الَ  ا. قَ قً طْلَ نَ عليه مُ امَ : الَ ضَ قِيلَ ، وَ دٍ شْ تَي بِهِ ابْنُ رُ ا أَفْ ذَ . كَ نُ مَ هُ يَضْ ُ ريْ رَ خَ هَ نْ ظَ ُ مَ ريْ غَ وَ
 ، نَّاعٍ وا بِصُ لَيْسُ ءُ وَ الَ كَ ُمْ وُ َهنَّ : ألِ الَ ، قَ ابِهِ حَ أَصْ الِكٍ وَ لِ مَ وْ نْ قَ وفُ مِ رُ وَ املَْعْ هُ : وَ يَاضٌ عِ
قَتْ  رِ ) إنْ غَ إِالَّ ، (وَ الٍ الَ مَ ، وَ سٍ نَ عليه ىف نَفْ امَ ) الَ ضَ ائِغٍ لِ سَ عْ فينَتُهُ بِفِ قَتْ سَ رِ ٍّ غَ نُويتِ (وَ

اصُ . الْقِصَ لَ فَ عْ دَ الْفِ مَّ إِنْ تَعَ ) وَ نَ مِ ا (ضَ لِهَ ْ ا أَوْ محَ هَ ِ ريْ وغُ ىف سَ لٍ الَ يَسُ عْ بِفِ
ا  ذَ هَ . وَ مِ كْ مَ احلُْ وْ الَ يَ ي، وَ مَ التَّعَدِّ وْ ) الَ يَ مَ التَّلَفِ وْ ا (يَ نُهَ مَ ) يَضْ ةُ يمَ الْقِ نَ (فَ مِ ا ضَ إِذَ وَ

. هُ دَ عْ ا بَ مَ اعٍ وَ عٌ لِرَ اجِ رَ
ضامن الصانع مصنوعه:

بَةٍ  شَ ، أَوْ خَ هُ وغُ ٍّ يَصُ يلِ ، أَوْ حُ ِيطُهُ بٍ خيَ ثَوْ ، كَ قَطْ ) فَ هِ نُوعِ صْ نُ (يف مَ مَ ) يَضْ انِعٍ ـ (أَوْ صَ
يف  نُوعَ  املَْصْ ءَ  ْ اليشَّ لَ  عَ جَ لَوْ  امَ  كَ فيه.  نَ  امَ ضَ الَ  فَ هِ  ِ ريْ غَ يف  الَ  نُهُ  يَطْحَ بٍّ  حَ أَوْ  ا،  هَ ُ نْرشُ يَ
انَ  كَ  ( و(لَوْ فُ  الظَّرْ الَ  ةُ  نْعَ الصَّ فيه  لَهُ  ا  مَ نُ  مَ يَضْ هُ  إِنَّ فَ ام،  هَ يَاعَ ضَ انِعُ  الصَّ ي  ادَّعَ فَ فٍ  ظَرْ
ا  ذَ ، هَ نْهُ خُ مِ نْسَ ي يَ الْكِتَابِ الَّذِ ، وَ نيِ ةِ الطَّحِ فَّ قُ نُهُ كَ مَ الَ يَضْ ، فَ لِ مَ ) يف الْعَ ا لَهُ ْتَاجً ُ (حمُ ريْ الْغَ

. نُونَ حْ لُ سَ وْ قَ
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وإن ببيته أو بال أجر إن نصب نفسه  وغاب عليه، 
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انِعُ أَوْ ـ  تَاجَ لَهُ الصَّ اءٌ احْ وَ نْهُ سَ نَي عَ تَغْ سْ ا الَ يُ انِعُ مَ نُ الصَّ مَ : يَضْ بِيبٍ الَ ابْنُ حَ قَ وَ
. نُوعُ املَْصْ

نْهُ ـ  خُ مِ نْسَ ي يَ الْكِتَابِ الَّذِ تَاجُ له يف عمله كَ ْ ا حيَ انِعُ مَ نُ الصَّ مَ : يَضْ ازِ الَ ابْنُ املَْوَّ قَ وَ
. هُ نُوعَ صْ انِعُ مَ نُ الصَّ مَ يَضْ ، وَ نيِ الْعَجِ ، وَ حِ مْ فِ الْقَ ظَرْ نُوعُ كَ تَاجُ إلَيْهِ املَْصْ ْ ا حيَ ونَ مَ دُ

رٍ ـ  يلَ بِأَجْ أَوْ )، فَ رٍ هُ (بِالَ أَجْ نَعُ انَ يَصْ )  كَ ، (أَوْ يْتِهِ ) أَيْ يف بَ هُ (بِبَيْتِهِ نَعُ انَ يَصْ ) كَ إِنْ (وَ
ا. هَ ِ تِهِ أَوْ بِغَريْ نْعَ لِفَ بِصَ اءٌ تَ وَ سَ ، وَ انُوتِهِ ىف حَ

.ـ  يُوفِ يمِ السُّ وِ قْ تَ ، وَ وصِ صُ نَقْشِ الْفُ ، وَ لُؤِ ؤْ ثَقْبِ اللُّ يرٌ كَ رِ غْ تِهِ تَ نْعَ ونَ يف صَ إالَّ أَنْ يَكُ
.ـ  يطِ رِ نَ إالَّ بِالتَّفْ امَ الَ ضَ الطِّبُّ فَ سِ وَ ْ عُ الرضِّ لْ قَ تَانُ وَ ِ ا اخلْ ذَ كَ وَ

;U√›]ë’\;‡]⁄î;ºÂÖå

أَوْ ١ـ   ، اصٍّ خَ صٍ  خْ لِشَ ريِ  َجِ األْ نْ  عَ ا  ازً َ رتِ احْ  ، لِلنَّاسِ ةِ  نْعَ لِلصَّ  ( هُ سَ فْ نَ بَ  نَصَّ (إنْ 
نَ عليه. امَ الَ ضَ نيَ فَ وصِ ْصُ ةٍ خمَ َاعَ مجَ

لَوْ ٢ـ  هِ وَ بِّ ورِ رَ ضُ هُ بِحُ نَعَ ا صَ َّا إذَ ا ممِ ازً َ رتِ ، احْ نُوعِ ءِ املَْصْ ْ انِعُ عىل اليشَّ ) الصَّ ابَ غَ (وَ
نَ عليه. امَ الَ ضَ ا ـ فَ ً ارضِ نْ حَ كُ ْ يَ إِنْ ملَ هِ ـ وَ بِّ يْتِ رَ ، أَوْ بَ يْتِهِ ِ بَ ريْ يف غَ

ابُ عليه.ـ ٣ غَ َّا يُ نُوعُ ممِ ونَ املَْصْ أَنْ يَكُ
.ـ ٤ مَ دَّ قَ امَ تَ يرٌ كَ رِ غْ تِهِ تَ نْعَ ونَ يف صَ أَنْ الَ يَكُ وَ
.ـ ٥ يطٍ رِ فْ هِ بِالَ تَ فِ يِّنَةٌ بِتَلَ ونَ لَهُ بَ أَنْ الَ تَكُ وَ
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فالقيمة يوم دفعه، إال أن ير بعده فبآخر رؤية، ولو رشط نفيه، وهو مفسد ففيه 
أجر املثل، إال أن تقوم له بينة فتسقط األجرة، أو حيرضه عىل الصفة، وصدق إن ادعى 

ا، أو خوف موت فنحر، أو ادعى رسقة منحوره، ........... ............. ضياعً
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وإذا ضمن (فالقيمة) يضمنها (يوم دفعه) للصانع ال يوم التلف وال يوم احلكم ـ 
رِ  بِآخِ هُ (فَ دَ عْ ئِيَ بَ إِنْ رُ ، فَ عِ فْ مِ الدَّ وْ انِعِ (بَعْده) أي بعد يَ نْدَ الصَّ نُوعَ عِ ) املَْصْ (إالَّ أَنْ يُرَ
رِ  بِآخِ تْ  َ تُربِ اُعْ ا  إذَ ا  ذَ كَ وَ  . انِعِ لِلصَّ ةَ  رَ أُجْ الَ  فَ عِ  فْ الدَّ مَ  وْ يَ  ُ تَربَ عْ تُ ةُ  يمَ الْقِ انَتْ  كَ ا  إِذَ وَ  ( ةٍ يَ ؤْ رُ

 . ةُ رَ ُجْ هِ األْ بِّ عىل رَ ا وَ نُوعً صْ تَهُ مَ نَ قِيمَ مِ ا ضَ نُوعً صْ انَ مَ إِنْ كَ ا. فَ نُوعً صْ نْ مَ كُ ْ يَ ملَ ةٍ وَ يَ ؤْ رُ
;U‡]⁄ï’\;È›;√›]ë’\;ºÖå;‡b;€“u’\

. هُ طُ ْ هُ رشَ فيدُ الَ يُ نُ وَ مَ هُ يَضْ إِنَّ هِ فَ سِ فْ نْ نَ نِ عَ امَ انِعُ (نَفيه) أي الضَّ طَ ) الصَّ َ لَوْ رشَ (وَ
ثَرَ  عَ وَ عَ  قَ وَ إنْ  ـ  فيه  فَ  ، دِ قْ الْعَ تَيضَ  قْ مُ نَاقِضُ  يُ هُ  َنَّ ألِ وَ  ، دِ قْ عَ لِلْ  ( دٌ سِ فْ طٌ (مُ ْ رشَ  ( وَ هُ (وَ

ي. مَّ ا سَ ونَ مَ ثُرَ دُ لَّ أَوْ كَ ) قَ ِثْلِ رُ املْ لِ ـ  (أَجْ مَ دَ الْعَ عْ عليه بَ
نَ عليهـ  امَ الَ ضَ ؛ فَ يطٍ رِ فْ هِ بِالَ تَ فِ لَ ، أَوْ تَ هِ يَاعِ ) بِضَ يِّنَةٌ انِعِ (بَ ) لِلصَّ ومَ قُ (إالَّ أَنْ تَ

ا. نُوعً صْ هِ مَ بِّ هِ لِرَ لِيمِ ا إالَّ بِتَسْ هَ قُّ تَحِ هُ الَ يَسْ َنَّ ، ألِ هِ بِّ نْ رَ ) عَ ةُ رَ ُجْ ينَئِذٍ (تسقط األْ حِ وَ
ي  ادَّعَ فَ هُ  نْدَ عِ هُ  كَ َ فَرتَ  ، ةِ طَ َ رتَ املُْشْ  ( ةِ فَ الصِّ (عىل  ا  نُوعً صْ مَ هِ  بِّ لِرَ انِعُ  الصَّ  ( هُ ُ ْرضِ حيُ (أَوْ 
نًا  هْ هُ رَ نْدَ هُ عِ كْ ُ ْ يَرتْ ا ملَ ا مَ ذَ هَ . وَ اعِ يدَ ِ مِ اإلْ كْ ينَئِذٍ إيلَ حُ جَ حِ رَ هُ خَ َنَّ نَ عليه؛ ألِ امَ الَ ضَ هُ فَ يَاعَ ضَ

. نِ هْ مَ الرَّ كْ هُ حُ مُ كْ انَ حُ إِالَّ كَ ةِ، وَ رَ ُجْ ىف نَظِريِ األْ
فَ ـ  وْ ى (خَ ادَّعَ  ( ، (أَوْ يطٍ رِ فْ تَ بِالَ  يَةِ  املَْاشِ لِبَعْضِ  ا)  يَاعً ضَ ى  ادَّعَ إنْ  اعٍ  رَ قَ  دِّ صُ (وَ

يْت. دَّ : بَلْ تَعَ الَ لَهُ قَ ، وَ هُ بُّ هُ رَ الَفَ خَ ، وَ بَحَ ، أَوْ ذَ رَ نَحَ ا فَ هَ ) لِبَعْضِ تٍ وْ مَ
َا،  هبُّ رَ هُ  الَفَ خَ وَ  ، قَتْ ِ فَرسُ ا  َ هتِ وْ مَ فِ  وْ خلَِ ا  هتَ رْ نَحَ  : الَ قَ أَيْ   ( هِ ورِ نْحُ مَ ةَ  قَ ِ رسَ ى  ادَّعَ (أَوْ 

ا. تهَ لْ : بَلْ أَكَ الَ قَ وَ
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وحلف، وفسخت بتعذر ما يستوىف منه ال به
ولو بغصب، أو غصب منفعة، أو أمر ظامل بإغالق احلوانيت
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. ِمَ اعِي إنْ اُهتُّ ) الرَّ لَفَ حَ (وَ
;UÎÑ]p¸\;~â…;‹]“t^

 ، َّامٍ محَ وَ  ، انُوتٍ حَ وَ  ، ارٍ دَ كَ ةُ  عَ املَْنْفَ  ( نْهُ مِ ىف  تَوْ يُسْ ا  مَ رِ  ذُّ (بِتَعَ ةُ  ارَ جَ ِ اإلْ  ( تْ خَ فُسِ (وَ
؛  التَّلَفِ نْ  مِ مُّ  أَعَ رُ  ذُّ التَّعَ وَ  . يِّنَتْ عُ ةٌ  ابَّ دَ وَ ـ  دِ  قْ الْعَ الَ  حَ  ْ تُعَنيَّ  ْ ملَ إِنْ  وَ ـ  ا  هَ وِ نَحْ وَ  ، فينَةٍ سَ وَ
ا  إِذَ . وَ أْيتِ َّا يَ لِكَ ممِ َ ذَ ريْ غَ ا، وَ رً هْ انِيتِ قَ وَ لْقَ احلَْ غَ ، وَ بَ الْغَصْ ، وَ ضَ املَْرَ ، وَ يَاعَ لُ الضَّ مَ فيشْ
ةِ  افَ تِبَارِ املَْسَ بِاعْ ، وَ لْ ْصُ ْ حيَ ا ملَ مَ ، وَ ةِ عَ نْ املَْنْفَ لَ مِ صَ ا حَ تِبَارِ مَ بَةِ بِاعْ اسَ حَ عَ لِلْمُ جَ تْ رَ خَ فُسِ

. ةً وبَ عُ صُ ولَةً وَ هُ سُ ا وَ ً قِرصَ طُوالً وَ
رَ  ذَّ عَ تَ هُ  رُ اهِ ظَ وَ  . ِلَ محُ ا  مَ وَ اكِبِ  الرَّ وَ اكِنِ  السَّ كَ  ( (بِهِ ىف  تَوْ يُسْ ا  مَ رِ  ذُّ بِتَعَ خُ  سِ نْفَ تَ  ( (الَ
ا  مَ تَلِفَ  فَ طَ  رَّ فَ بِأَنْ  ؛  لِ امِ احلَْ نْ  مِ يطٍ  رِ بِتَفْ هِ  ِ ريْ بِغَ أَوْ   ، اكِنٍ سَ أَوْ  اكِبٍ  لِرَ تٍ  وْ مَ كَ ؛  يٍّ وِ امَ بِسَ

. نَ مِ طَ ضَ رَّ هُ إنْ فَ نَّ مَ أَ دَّ قَ تَ ، وَ هِ أَمْ الَ ِ ريْ امٍ أَوْ غَ عَ نْ طَ هُ مِ لَ َ محَ
ِيعُ  مجَ عليك   : ثِهِ ارِ لِوَ أَوْ   ، َالِ َمحْ األْ بِّ  رَ وَ  ، اكِبِ الرَّ وَ  ، اكِنِ لِلسَّ قِيلَ  خْ  سِ نْفَ تَ  ْ ملَ ا  إِذَ وَ
ىف  دٍ  شْ رُ ابْنِ  نْدَ  عِ ورُ  هُ املَْشْ وَ  هُ وَ ةِ،  املُْدَّ أَوْ  ةِ  افَ املَْسَ مِ  لِتَامَ لِ  َوَّ األْ ثْلِ  بِمِ ائْتِ  وَ ةِ،  رَ ُجْ األْ

. اتِ مَ دِّ املُْقَ
بِ  صْ غَ ـ (أَوْ  ا  هَ َ ريْ غَ أَوْ  انَتْ  كَ ا  ارً دَ ـ  نْهُ  مِ ىف  تَوْ يُسْ ملَِا   ( بٍ رُ (بِغَصْ ذُّ التَّعَ انَ  كَ  ( لَوْ (وَ
رَ  ، أَوْ أَمَ امُ كَ َحْ نَالُهُ األْ بُ الَ تَ انَ الْغَاصِ ا كَ اتَ إذَ بْ الذَّ غْصِ ْ يَ لَوْ ملَ ، وَ نْهُ ىف مِ تَوْ ) ملَِا يُسْ ةٍ عَ نْفَ مَ
نْ  مِ ا  هَ رُ تَأْجِ سْ مُ نُ  كَّ تَمَ يَ الَ  يْثُ  بِحَ اةِ  َ رتَ املُْكْ  ( انِيتِ وَ احلَْ قِ  الَ امُ (بِإِغْ كَ َحْ األْ نَالُهُ  تَ الَ   ،ٌ املِ ظَ

 . طْ قَ ةِ فَ عَ بَ املَْنْفَ صْ دَ غَ ا قَصَ ا إذَ َ هبِّ ا لِرَ َ هتُ رَ َ أُجْ مُ الظَّاملِ زَ لْ يَ َا، وَ اعِ هبِ تِفَ نْ االِ
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Ï÷Òà^

ا؟ س١: ما اإلجارة لغةً ورشعً
س٢: ما أركان اإلجارة، وما الذي يشرتط ىف كل ركن؟

س٣: متي جيب تعجيل األجرة ىف عقد اإلجارة؟
س٤: ما احلكم إذا وقعت اإلجارة مع جعل أو مع بيع ىف صفقة واحدة؟

س٥: ما الذي تكره إجارته؟ وما الذي جيب تعيينه بالوصف عند وصف اإلجارة؟
الضامن  يكون  من  وعىل  ضامنه؟  رشوط  وما  مصنوعه  الصانع  يضمن  متى  س٦: 

               إذا غرقت السفينة؟
* * *
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CÏŞŒ÷’\;GÏÕÅë’\;GÏe6\D;z’;ÏË⁄Ë÷¬i’\;Ã\Å·¯\
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف (أحكام اهلبة،الصدقة، 

اللقطة) أن:
يستنبط حكم اهلبة، الصدقة، اللقطة من النصوص الرشعية.ـ ١
يوضح أركان اهلبة ورشوط كل ركن.ـ ٢
يوضح أركان الصدقة ورشوط كل ركن.ـ ٣
يوضح أركان اللقطة ورشوط كل ركن.ـ ٤
حيدد مبطالت اهلبة، الصدقة، اللقطة.ـ ٥
يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ ٦
يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ ٧
يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ ٨
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Ïe6\;g]zd

ا، بال عوض، ألهل، بصيغة أو ما يدل،  ا تنقل رشعً اهلبة: متليك من له التربع ذاتً
ولثواب اآلخرة صدقة، ..... 
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;ÏÕÅë’\Â; ŽÏęŽł6\;‹]“t^;∫; fig]d̨
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ا، بال عوض، ألهل، بصيغة أو ما يدل. ا تنقل رشعً هي متليك من له التربع ذاتً
 ، لُوبِ أْلِيفِ الْقُ تَ بَّةِ وَ نْ املَْحَ ةِ ملَِا فيها مِ قَ دَ الصَّ ةِ كَ وبَ اتِ املَْنْدُ عَ ُّ نْ التَّربَ بَةُ مِ ِ حكمها: اهلْ

. دُ حَّ الْقَصْ ا إنْ صَ ذَ هَ وَ
;UÀÁÖ¬i’\;{Öå

ةِ  عَ ْلِيكُ املَْنْفَ جَ متَ رَ عُ ذاتا) خَ ُّ نْ لَهُ التَّربَ ْلِيكُ مَ ، (متَ بْدِ لُ الْعَ : فِعْ يِّ رِ دَ نَي املَْصْ : بِاملَْعْ بَةُ ِ اهلْ
. رَ مْ الْعُ قْفِ وَ الْوَ ةِ وَ ارَ عَ ِ اإلْ ةِ وَ ارَ جَ ِ اإلْ كَ

بَةُ  هِ نْهُ  مِ وَ الْبَيْعُ  بِهِ  جَ  رَ خَ  ( ضٍ وَ عِ (بِالَ  ا  عً ْ رشَ هُ  بَلُ قْ يَ الَ  ا  مَ بِهِ  جَ  رَ خَ ا)  عً ْ رشَ لُ  نْقَ (تُ
. ابِ الثَّوَ

. فِ حَ وُ املُْصْ نَحْ ُّ وَ يبِ رْ جَ احلَْ رَ ، خَ قٍّ تَحِ سْ ): أَيْ مُ لٍ َهْ (ألِ
 . طْ قَ اتِ املُْعْطِي فَ انَ لِذَ ، إنْ كَ اةً اطَ عَ إِنْ مُ ، وَ لِيكِ لُّ عىل التَّمْ دُ ا يَ ةٍ أَوْ مَ حيَ ِ ) رصَ ةٍ يغَ (بِصِ
 ، بِيُّ جَ الصَّ رَ خَ ) وَ ةً قَ دَ ا (صَ دِ املُْعْطِي أَيْضً عَ قَصْ لَوْ مَ ) وَ ةِ رَ خِ ابِ اآلْ ، (لِثَوَ لِيكُ (و) التَّمْ
ةُ فيام  جَ وْ الزَّ ، وَ يضُ ا املَْرِ ذَ كَ ، وَ انُ رَ كْ السَّ ، وَ لِهِ نُ بِامَ يْ اطَ الدَّ نْ أَحَ مَ فيه وَ السَّ ، وَ نُونُ املَْجْ وَ
، جِ وْ الزَّ ثِ وَ ارِ ةٌ عىل الْوَ وفَ قُ وْ ةٌ مَ يحَ حِ ادَ عىل الثُّلُثِ صَ امَ فيام زَ بَتَهُ . إالَّ أَنَّ هِ امَ ثِهِ لُ ادَ عىل ثُ زَ
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وإن جمهولة أو كلبًا  ودينًا، وهو إبراء إن وهب ملن هو عليه،
وإال فكرهنه يتعني فيه اإلشهادُ .....
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فيه  السَّ نُونِ وَ فِ املَْجْ الَ نِ ـ بِخِ يْ بِّ الدَّ ةٌ عىل رَ وفَ قُ وْ َا مَ إِهنَّ ، فَ لِهِ ينُ بِامَ اطَ الدَّ نْ أَحَ ا مَ ذَ كَ فَ
. ةٌ بَاطِلَ غِريِ فَ الصَّ وَ
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وبٌ ـ  هُ وْ مَ ، وَ وبٌ هُ وْ مَ ، وَ بٌ اهِ : وَ ةٌ عَ بَ َا أَرْ اهنَ كَ ةِ أَنَّ أَرْ قَ دَ الصَّ بَةِ كَ ِ يفِ اهلْ رِ نْ تَعْ لِمَ مِ عُ وَ
. ةٌ يغَ صِ ، وَ لَهُ
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.ـ  عِ ُّ الً لِلتَّربَ ونَ أَهْ : أَنْ يَكُ لِ َوَّ طَ األْ ْ رشَ
.ـ  بِ اهِ ا لِلْوَ ْلُوكً ونَ ممَ : أَنْ يَكُ طَ الثَّاينِ ْ رشَ
وطُ ـ  ُ الرشُّ تْ  دَ جِ وُ تى  مَ فَ  . لَهُ بَ  هِ وُ ا  مَ لِكَ  مْ يَ َنْ  ألَ الً  أَهْ ونَ  يَكُ أَنْ   : الثَّالِثِ طَ  ْ رشَ

. بَةُ ِ تْ اهلْ حَّ صَ
ي،  يَدِ يف  ا  مَ بَتْك  هَ وَ كَ بُولُ  الْقَ لَ  صَ حَ يْثُ  حَ ا  رً دْ قَ أَوْ  ا  نْسً جِ  ( ولَةً ْهُ انَتْ (جمَ كَ  ( إِنْ (وَ
نًا)  يْ دَ ، (وَ هُ يْعُ حُّ بَ انَ الَ يَصِ إِنْ كَ ، وَ ةٍ اسَ رَ ، أَوْ حِ يْدٍ بًا) لِصَ لْ ، (أَوْ كَ انِريَ نَ هِ الدَّ ذِ يْتِي، أَوْ هَ أَوْ بَ
الَ  وَ عليه) فَ بَ ملَِنْ هُ هِ اءٌ إنْ وُ رَ بَتُهُ (إبْ : هِ ، أَيْ يْنُ هِ ، والدَّ ِ ريْ لِغَ وَ عليه وَ بَتُهُ ملَِنْ هُ حُّ هِ تَصِ فَ
نِه)  هْ رَ هِ (فكَ ِ ريْ وَ عليه بَلْ لِغَ بُهُ ملَِنْ هُ َ ) هيَ إِالَّ بُولِ (وَ قَ تَاجُ لِلْ ْ اءَ حيَ رَ بْ ِ َنَّ اإلْ ، ألِ بُولِ نْ الْقَ دَّ مِ بُ
طُ  ْ ةِ رشَ ثِيقَ عُ الْوَ فْ : دَ قِيلَ . وَ وبِ لَهُ هُ وْ ةِ لِلْمَ ثِيقَ عُ الْوَ فْ ا دَ ذَ كَ )  وَ ادُ هَ شْ ِ ُ فيه اإلْ تَعَنيَّ نِ (يَ يْ الدَّ
لِكَ  ذَ فيه  طَ  ِ رشُ امَ  إِنَّ وَ  . لَهُ وبِ  هُ املَْوْ  َ بَنيْ وَ نُ  يْ الدَّ عليه  نْ  مَ  َ بَنيْ عِ  مْ اجلَْ كَ  ، ةٍ حَّ صِ الَ  لٍ  امَ كَ

. زِ وْ احلَْ ونَ كَ لِيَكُ
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أو  بموته،  اتصال  رض  مْ أو  نون،  جُ أو  دين،  إحاطة  من  احلوز  قبل  بامنعٍ  وبطلت 
، كموت املرسل إليه املُعِنيِ إن مل  موت وإن قبل إيصاهلا إن استصحبها أو أرسلها لهُ

يُشهد أهنا لهُ وإال فال، وهببة لِثان. وحاز .....
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.ـ  نِهِ ِ إذْ ريْ إِنْ بِغَ ا وَ بِهَ اهِ نْ وَ ا مِ هَ زِ وْ ) حَ بْلَ ولِ (مانع قَ صُ بَةُ بِحُ ِ (وبطلت) أي اهلْ
نْ ـ  مِ لٌّ  كُ  ( الَ اتَّصَ ضٍ  رَ مَ (أَوْ   ، لَهُ  ( نُونٍ جُ (أَوْ   ، بِ اهِ بِالْوَ  ( نٍ يْ دَ ةِ  اطَ إحَ نْ  و(مِ

. بِ اهِ تِه) أي الْوَ وْ ضِ الواهب (بِمَ املَْرَ نُونِ وَ اجلُْ
،ـ  زِ وْ بْلَ احلَْ تٍه قَ وْ وبمَ
هُ يف ـ  عَ بُ مَ اهِ ا) الْوَ بَهَ حَ تَصْ وبِ لَهُ (إنْ اسْ هُ وْ ا) لِلْمَ اهلَِ بْلَ إيصَ بُ (قَ اهِ اتَ الْوَ إِنْ مَ وَ

انَ  ا لَهُ ـ كَ اهلَِ بْلَ إيصَ بُ قَ اهِ اتَ الْوَ ا مَ ا إذَ اثً ريَ عُ مِ جِ تَرْ ، وَ بْطُلُ َا تَ إِهنَّ ) فَ ا لَهُ هَ لَ سَ رٍ (أَوْ أَرْ فَ سَ
. يَّنًا أَمْ الَ عَ وبُ لَهُ مُ هُ املَْوْ

أَوْ ـ  ا  َ هبِّ رَ نْ  مِ لَهُ  ا  اهلَِ إيصَ بْلَ  قَ  ( ِ املُْعَنيَّ إلَيْهِ  لِ  سَ املُْرْ تِ  وْ مَ كَ لُه:  وْ قَ نِ  الْبُطْالَ يف  بَّهَ  شَ وَ
، نٍ الَ َا) لِفُ الِ (أَهنَّ سَ رْ ِ ، أَوْ اإلْ ابِ حَ تِصْ سْ ني االِ بُ حِ اهِ ) الْوَ دْ هَ ْ يُشْ تَبْطُلُ (إنْ ملَ ولِهِ فَ سُ رَ

يَّنَةً ـ  عَ بَةُ مُ ِ نْ اهلْ ْ تَكُ ا ملَ امَ إذَ هُ كَ ثُ ارِ ا وَ هَ قُّ تَحِ يَسْ ، وَ بْطُلُ ) تَ الَ َا لَهُ (فَ دَ أَهنَّ هَ ) بِأَنْ أَشْ إِالَّ (وَ
. تِهِ وْ بْطُلُ بِمَ الَ تَ يَالِهِ فَ لِعِ ا لَهُ وَ هَ لَ سَ ا أَوْ أَرْ هَ لَ َ ، بَلْ محَ لَهُ

) الثَّاينِ ـ  ازَ حَ ، (وَ لِ َوَّ ِ األْ ريْ انٍ غَ صٍ ثَ خْ ) أَيْ لِشَ ا (لِثَانٍ بِهَ اهِ نْ وَ ) مِ ِبَةٍ ) بَطَلَتْ (هبِ (وَ
دَّ  لَوْ جَ لِ وَ َوَّ بِ لِألْ اهِ ةَ عىل الْوَ الَ قِيمَ . وَ ةِ يَازَ ِ انِبِهِ بِاحلْ ي جَ ونُ لِلثَّاينِ لِتَقَوِّ تَكُ ؛ فَ لِ َوَّ بْلَ األْ قَ

. ورِ هُ يف الطَّلَبِ عىل املَْشْ
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بل  ال ببيع قبل علم املوهوب له، وإال فله الثَّمن، وال تقبل دعو مودع وهب له أنه قَ
قبلُه.

..... ، وصحَّ القبول إن قبض ليرتوَّ
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 ْ ملَ هِ وَ لْمِ دَ عِ عْ ا بَ ذَ كَ . وَ بَةِ ِ ) بِاهلْ وبِ لَهُ هُ مِ املَْوْ لْ بْلَ عِ ا (قَ بِهَ اهِ نْ وَ ) مِ بَةُ (بِبَيْعٍ ِ بْطُلُ اهلْ ) تَ (الَ
. نِ ذِ الثَّمَ أَخْ تِهِ وَ ازَ ىف إجَ دِّ الْبَيْعِ وَ وبُ لَهُ ىف رَ هُ َ املَْوْ ريِّ بْطُلْ خُ ْ تَ ا ملَ إِذَ ا. وَ هَ زِ وْ طْ ىف حَ رِّ فَ يُ

ا  إِذَ . وَ ىضَ الْبَيْعُ ا ـ مَ هَ زِ وْ طَ يف حَ رَّ فَ وبِ لَهُ وَ هُ مِ املَْوْ لْ دَ عِ عْ ا بَ بُهَ اهِ ا وَ هَ ) بِأَنْ بَاعَ إِالَّ  (وَ
. بِ اهِ نُ لِلْوَ : الثَّمَ قِيلَ ) وَ نُ وبِ لَهُ (الثَّمَ هُ وْ لِلْمَ يضَ فَ مَ

لَ ـ  صَ هُ فَحَ نْدَ ا أُودِعَ عِ ) مَ بَ لَهُ هِ ةِ (وُ لَ مَ الِ املُْهْ تْحِ الدَّ ) بِفَ عٍ ودَ  مُ وَ عْ بَلُ دَ قْ الَ تُ (وَ
دَّ  الَ بُ ، وَ ولِ املَْانِعِ صُ بْلَه) أي قبل حُ بَةَ (قَ ِ ) اهلْ بِلَ هُ قَ نَّ هِ (أَ ِ ريْ تٍ أَوْ غَ وْ نْ مَ انِعٌ مِ بِ مَ اهِ لِلْوَ

. هُ بْلَ بُولِ قَ دُ لَهُ بِالْقَ هَ يِّنَةٍ تَشْ نْ بَ مِ
بْلَ ـ  بِلَ قَ قَ لِمَ وَ إِنْ عَ ، فَ هُ نْدَ يَ عِ ةً ملَِنْ هِ دِيعَ بَ وَ هَ ا وَ بَ إذَ اهِ : أَنَّ الْوَ أَلَةِ لُ املَْسْ اصِ حَ وَ

ا. اقً فَ تْ اتِّ حَّ بِ صَ اهِ تِ الْوَ وْ مَ
ا. ـ  اقً فَ اتَ بَطَلَتْ اتِّ تَّى مَ مْ حَ لَ عْ ْ يَ إِنْ ملَ . وَ مِ اسِ نْدَ ابْنِ الْقَ تِهِ بَطَلَتْ عِ وْ دَ مَ عْ بِلَ بَ إِنْ قَ وَ

. هُ فَعليه الْبَيَانُ بْلَ بُولَ قَ ي الْقَ إِنْ ادَّعَ فَ
، بَطَلَتْ ىف  اتَ تَّى مَ زْ حَ ُ ْ حيَ ملَ هِ، وَ دِ يَ يف يَ نْ هِ ِ مَ ريْ ا لِغَ بَهَ هَ إِنْ وَ ؛ فَ يْنُ ةِ الدَّ دِيعَ ثْلُ الْوَ مِ وَ

. ةِ ثَ امِ الثَّالَ سَ َقْ األْ
مَّ ـ  ، ثُ بَلُ أَوْ الَ قْ لْ يَ هِ هَ رِ ) يف أَمْ وَّ َ بَضَ لِيَرتَ انَ (قَ ) كَ دَ املَْانِعِ (إنْ عْ ) بَ بُولُ حَّ الْقَ صَ (وَ

رَّ  تَمَ ا اسْ هَ بْلَ هُ يف الَّتِي قَ َنَّ ؛ ألِ مِ اسِ نْدَ ابْنِ الْقَ ا عِ هَ بْلَ فِ الَّتِي قَ الَ تِ بِخِ دَ املَْوْ عْ بُولُ بَ ا لَهُ الْقَ بَدَ
ي وَ وَ أَقْ هُ بَةِ وَ ِ دَ اهلْ عْ بْضٍ بَ اءُ قَ نْهُ إنْشَ لَ مِ صَ هِ حَ ذِ ىف هَ ِّ وَ يلِ َصْ ةِ األْ دِيعَ بْضِ الْوَ عىل قَ
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هيب  أن  إال   ، ستأجرٍ ومُ ومرهتنٍ  بٍ  غاصِ ال  فامت،  شاهده  تزكية  أوىف  فيه  جدَّ  كأن 
ها.   بضِ بل قَ األجرة قَ
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فُ بِهِ ـ  وِّ بُ يُسَ اهِ الْوَ ، وَ بِ اهِ نْ الْوَ بَةِ مِ ِ بْضِ اهلْ زِ أَيْ قَ وْ وبُ لَهُ يف احلَْ هُ ) املَْوْ دَّ أَنْ جَ (كَ
يِّنَةً  وبُ لَهُ بَ هُ امَ املَْوْ أَقَ بَةَ فَ ِ بُ اهلْ اهِ رَ الْوَ يْثُ أَنْكَ ) حَ هِ دِ اهِ كِيَةِ شَ زْ دَّ (يف تَ ) جَ ، (أَوْ اتَ تَّى مَ حَ
 ، بَةُ ِ حُّ اهلْ تَصِ ، فَ كِيَةِ بْلَ التَّزْ بُ قَ اهِ ) الْوَ تَ امَ ا (فَ كِيَتِهَ زْ دَّ يف تَ كِيَةٍ فَجَ تْ لِتَزْ تَاجَ احْ عليها، فَ
دِ  اهِ بِالشَّ ادُ  املُْرَ فَ  . زِ وْ احلَْ لَةَ  نْزِ مَ ورِ  كُ املَْذْ دِّ  اجلَْ يلِ  لِتَنْزِ كِيَةِ  التَّزْ دَ  عْ بَ لَهُ  وبُ  هُ املَْوْ ا  هَ ذُ أْخُ يَ وَ

. نْسُ ِ اجلْ
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بِضْ  قْ يَ  ْ ملَ بَ  الْغَاصِ َنَّ  ألِ  ، بِهِ اصِ غَ  ِ ريْ لِغَ هُ  بُّ رَ بَهُ  هَ وَ ءٍ  ْ لِيشَ  ( بٍ اصِ زُ (غَ وْ حَ حُّ  يَصِ  ( (الَ
ائِبًا،  وبُ لَهُ غَ هُ انَ املَْوْ ا كَ ا إالَّ إذَ زً وْ هُ حَ بْضُ ونُ قَ الَ يَكُ ، فَ هِ سِ بَضَ لِنَفْ ، بَلْ قَ وبِ لَهُ هُ وْ لِلْمَ
لَوْ  بٍ لَهُ وَ اصِ زُ غَ وْ حُّ حَ الَ يَصِ ؛ فَ يدِ شِ ِ الرَّ ارضِ حُّ الَ احلَْ هُ يَصِ إِنَّ ، فَ هُ لَهُ ُوزُ هُ أَن حيَ بُّ هُ رَ رَ أَمَ وَ

.. مُ لَ هُ تعاىل أَعْ اَللَّ ، وَ زِ وْ هُ بِاحلَْ بُّ هُ رَ رَ أَمَ
ونُ ـ  الَ يَكُ ِنِ فَ هتَ ِ املُْرْ ريْ نَهُ لِغَ هَ ا رَ نِ مَ هْ بُّ الرَّ بَ رَ هَ ا وَ إِذَ . فَ ِ رسْ ): بِالْكَ ِنٍ هتَ رْ زُ (مُ وْ الَ حَ

عَ  جَ رَ لَهُ  وبِ  هُ املَْوْ بْضِ  قَ بْلَ  قَ بُ  اهِ الْوَ اتَ  مَ ا  إِذَ فَ  . لَهُ وبِ  هُ وْ لِلْمَ ا  زً وْ حَ ِنِ  هتَ املُْرْ زُ  وْ حَ
. نِ يْ ِنِ يف الدَّ هتَ رْ هُ لِلْمُ كَ رَ اءَ تَ إِنْ شَ اءَ أخذه وَ ، إنْ شَ ثِ ارِ نُ لِلْوَ هْ الرَّ

، ـ  لُومٍ عْ رٍ مَ صٍ بِأَجْ خْ يْئًا لِشَ رَ شَ نْ أَجَّ : أَنَّ مَ ِ أَيْ رسْ ) بِالْكَ رٍ تَأْجِ سْ زُ (مُ وْ حُّ حَ الَ يَصِ
. وبِ لَهُ هُ وْ ا لِلْمَ زً وْ رِ حَ تَأْجِ زُ املُْسْ وْ نْ حَ كُ ْ يَ هِ ملَ ِ ريْ بَهُ لِغَ هَ مَّ وَ ثُ

 ، رِ تَأْجِ نْ املُْسْ ا) مِ هَ بْضِ بْلَ قَ وبِ لَهُ (قَ هُ وْ ا لِلْمَ ) أَيْضً ةَ رَ ُجْ بُ (األْ اهِ ) الْوَ َبَ (إالَّ أَنْ هيَ
وبِ  هُ املَْوْ ءِ  ْ اليشَّ ىف  هِ  دِ يَ نِ  الَ وَ جلَِ  ، لَهُ وبِ  هُ وْ لِلْمَ ا  زً وْ حَ رِ  تَأْجِ املُْسْ زُ  وْ حَ ونُ  يَكُ ينَئِذٍ  فَحِ
 . الِهِ نْ مَ تَقِال مِ سْ االً مُ تْ مَ ارَ َا صَ َهنَّ فيدُ ألِ هُ الَ يُ إِنَّ ا فَ هَ بْضِ دَ قَ عْ ا بَ بَتِهَ فِ هِ الَ ، بِخِ تِهِ رَ بْضِ أُجْ بِقَ
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وره  إن  وإذا رجعت لواهبها بعدهُ قبل سنة بإجيار، أو إرفاق. وحوزٌ واهب ملحجُ
أشهد، إال ما ال يعرفُ بعينه، ....
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بعد  ـ  أي  ه)  دَ بَعْ ا  بِهَ اهِ بَةُ (لِوَ ِ اهلْ  ( عَتْ جَ رَ ا  ابِقُ (إذَ السَّ لَهُ  وبِ  هُ املَْوْ زُ  وْ حَ حُّ  يَصِ الَ 
. وبِ لَهُ هُ نْ املَْوْ ا مِ بَبِ إجيَارٍ هلََ ا بِسَ بِهَ اهِ عَتْ لِوَ جَ : رَ ) أَيْ نَةٍ بِإِجيَارٍ بْلَ سَ زِ (قَ وْ احلَْ

هِ؛ فيبْطُلُ  دِ ْتَ يَ يَ حتَ هِ بُ وَ اهِ تَ الْوَ امَ ، فَ رَ مْ ، أَوْ عُ امٍ دَ ةٍ، أَوْ إخْ ارَ إِعَ ) كَ اقٍ فَ (أَوْ إرْ
دَ  عْ بَ نْهُ  مِ ا  هَ ذُ أَخْ لَهُ  وبِ  هُ وْ لِلْمَ فَ انِعٌ  مَ لْ  ْصُ حيَ  ْ ملَ ا  إِذَ فَ  ، تِمَّ يَ  ْ ملَ هُ  نَّ أَ نَي  عْ بِمَ  ، لُ َوَّ األْ زُ  وْ احلَْ

. لُ َوَّ زُ األْ وْ نْهُ لِيَتِمَّ احلَْ ا عَ رً هْ اقِ قَ فَ رْ ِ اإلْ
. لِكَ ذَ وَ كَ هُ ، وَ لِ َوَّ زِ األْ وْ ُّ يف احلَْ نَةٍ الَ يَرضُ دَ سَ عْ عَتْ لَهُ بَ جَ َا لَوْ رَ » أَهنَّ نَةٍ بْلَ سَ ومُ «قَ هُ فْ مَ وَ
 ُّ لِكَ الَ يَرضُ وِ ذَ ةٍ أَوْ نَحْ قَ ِ بٍ أَوْ رسَ عَتْ لَهُ بِغَصْ جَ هُ لَوْ رَ نَّ : أَ اقٍ فَ » أَوْ إرْ ومُ «بِإِجيَارٍ هُ فْ مَ وَ

. لِكَ ذَ وَ كَ هُ ا، وَ أَيْضً
ْنُونٍ ـ  فيه، أَوْ جمَ ، أَوْ سَ غِريٍ ، صَ نْ ) مِ هِ ورِ جُ بَهُ (ملَِحْ هَ يْئًا وَ ) شَ بٍ اهِ زُ وَ وْ حَّ (حَ ) صَ (وَ

. ُوزُ لَهُ ي حيَ وَ الَّذِ هُ هُ َنَّ ؛ ألِ هُ َ ريْ بُ أَبًا، أَوْ غَ اهِ لِيُّهُ الْوَ انَ وَ كَ
يف  زِ  وْ احلَْ امَ  قَ مَ ائِمٌ  قَ ادُ  هَ شْ ِ اإلْ فَ ا،  ذَ كَ بَهُ  هَ وَ هُ  نَّ أَ هِ  ورِ جُ ملَِحْ بُ  اهِ الْوَ  ( دَ هَ أَشْ ا (إنْ  ذَ هَ وَ

. نْهُ دَّ مِ يْدُ الَ بُ ا الْقَ ذَ هَ . فَ ورِ جُ ِ املَْحْ ريْ غَ
. ِ لَنيْ وْ دِ الْقَ ةِ لَهُ عىل أَحَ لَّ فُ الْغَ ْ الَ رصَ ورِ وَ جُ نَةُ املَْحْ ايَ عَ طُ مُ َ رتَ الَ يُشْ وَ

ُّ عىل  يلِ ا الْوَ هَ فَ َ إِنْ رصَ ، فَ قْفِ امَ يف الْوَ هِ كَ احلِِ صَ ةِ يف مَ لَّ فِ الْغَ ْ نْ رصَ دَّ مِ هُ الَ بُ نَّ : أَ الثَّاينِ وَ
. لَ َوَّ حَ األْ جَّ مْ رَ هُ بَعْضُ ، وَ حَ جِّ رُ هِ بَطَلَتْ وَ سِ فْ نَ

نْ ـ  مِ ِثْلِيَّاتِ  املْ ائِرِ  سَ وَ  ، مِ اهِ رَ الدَّ كَ  ( يْنِهِ بِعَ فُ  رَ عْ يُ االً  (مَ هِ  ورِ جُ ملَِحْ بَ  هَ وَ ا  إذَ  ( (إالَّ
نْ  دَّ مِ الَ بُ هِ وَ ورِ جُ هُ ملَِحْ تُ يَازَ حُّ حِ الَ تَصِ ، فَ رَ اهِ وَ وِ جَ نَحْ ، وَ ونٍ زُ وْ ودٍ، أَوْ مَ دُ عْ ، أَوْ مَ كِيلٍ مَ
ا ائِهَ قَ عَ بَ تَمَ عليها مَ لَوْ خَ اثًا، وَ ريَ عَتْ مِ جَ رَ إِالَّ بَطَلَتْ وَ بْلَ املَْانِعِ وَ هِ قَ زِ وْ نْ حَ هِ عَ اجِ رَ إخْ
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نَ أقلَّها ويكري له األكثر كناه إال أن يسكُ أو دار سُ
 ..... ، وإن سكنَ النَصف بطل فقط، واألكثر بطل اجلميعُ
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عَ  مَ هُ  أَنَّ كَ يْنِهِ  بِعَ فُ  رَ عْ يُ ا  مَ َنَّ  ألِ  ، يْنِهِ بِعَ فُ  رَ عْ يُ ي  الَّذِ يف  امَ  كَ ادُ  هَ شْ ِ اإلْ فيه  فى  يَكْ الَ  وَ  ، هُ نْدَ عِ
. فُ رَ عْ ا الَ يُ فِ مَ الَ هِ بِخِ دِ نْ يَ جَ مِ رَ ادِ خَ هَ شْ ِ اإلْ

بْطُلُ ـ  تَ هِ؛ وَ ورِ جُ ا ملَِحْ َ هتُ يَازَ حُّ حِ الَ تَصِ ) فَ نَاهُ كْ ارَ سُ هِ (دَ ورِ جُ بَ ملَِحْ هَ ا وَ ) إالَّ إذَ (أَوْ
نَةِ الْبَيِّنَةِ  ايَ عَ مُ ، وَ لِهِ اغِ وَ نْ شَ ا مِ هَ ؤُ الَ فى إخْ يَكْ . وَ بُ اهِ اتَ الْوَ تَّى مَ ا حَ َ اكِنًا هبِ رَّ سَ تَمَ ا اسْ إذَ
هِ  اجِ رَ نْ إخْ دَّ مِ الَ بُ فُ فَ رَ عْ ا الَ يُ فِ مَ الَ . بِخِ لِ امَ يف النَّقْ هِ، كَ دِ ْتَ يَ دُ حتَ عْ يَتْ بَ قِ لَوْ بَ ؛ وَ لِكَ لِذَ

. مَ دَّ قَ امَ تَ هِ كَ دِ نْ يَ عَ
ونُ  تَكُ ، وَ يعِ مِ بَةُ يف اجلَْ ِ حُّ اهلْ تَصِ ) فَ ثَرَ َكْ ي لَهُ األْ رِ يُكْ ا، وَ هَ لَّ بُ (أَقَ اهِ ) الْوَ نَ كُ (إالَّ أَنْ يَسْ
الثِّيَابِ  ا كَ هَ ِ ريْ نَي غَ كْ ارِ السُّ ثْلُ دَ . ومِ ثَرِ َكْ ابِعٌ لِألْ لَّ تَ َقَ َنَّ األْ ؛ ألِ دَ املَْانِعِ عْ ورِ بَ جُ حْ ا لِلْمَ هَ لُّ كُ

. يْنِهِ فُ بِعَ رَ عْ ا الَ يُ ا مَ ذَ كَ ، وَ كَبُ ابِّ تُرْ وَ الدَّ ا، وَ هَ بَسُ لْ يَ
فَ  النِّصْ نَ  كَ سَ إِنْ  (وَ  ، ثَرِ َكْ لِألْ ابِعٌ  تَ لُّ  َقَ األْ فَ هِ،  بِيَدِ الْبَعْضَ  أَبْقَي  وَ ؛  هُ بَعْضَ جَ  رَ أَخْ ا  إذَ
ي  رَ أَكْ وَ  ( ثَرَ َكْ (األْ نَ  كَ سَ إنْ   ، نْ كُ يَسْ  ْ ملَ ا  مَ حَّ  صَ وَ  ( طْ قَ (فَ نَ  كَ سَ ي  الَّذِ فُ  النِّصْ  ( بَطَلَ

ا. هَ ُ ريْ ارِ غَ ثْلَ الدَّ مَ أَنَّ مِ دَّ قَ تَ . وَ مَ دَّ قَ امَ تَ ثَرِ كَ َكْ ابِعٌ لِألْ لَّ تَ َقَ َنَّ األْ ) ألِ يعُ مِ لَّ (بَطَلَ اجلَْ َقَ األْ
إِالَّ ـ  يْنِهِ وَ فُ بِعَ رَ عْ ، إالَّ فيام الَ يُ ةٌ يحَ حِ هِ صَ ورِ جُ بَهُ ملَِحْ هَ ِّ ملَِا وَ يلِ ةَ الْوَ يَازَ لَ أَنَّ حِ صَّ تَحَ فَ

. يعُ مِ حُّ اجلَْ هُ يَصِ إِنَّ ، فَ ثَرِ َكْ نْ األْ لَّ عَ تَخَ ْ يَ ا ملَ ، مَ نَاهُ كْ ارِ سُ ىف دَ
حُّ  تَّى فيام تَصِ يعُ حَ مِ ثَرَ بَطَلَ اجلَْ َكْ لَ األْ مَ تَعْ إِنْ اسْ ، وَ قَطْ فَ بَطَلَ فَ لَ النِّصْ مَ تَعْ إِنْ اسْ وَ

. لِكَ رْ يف ذَ بَّ تَدَ هِ فَ ِ ريْ لِ يف غَ امَ تِعْ سْ االِ ، كَ فُ رَ عْ نْ الْيَدِ فيام الَ يُ جَ عَ رَ إِالَّ خَ ، وَ هُ تُ يَازَ لَهُ حِ
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، إال فيام أَريد به  ا، كأمِّ وهبت ذا أب ما مل يتَيتَّمْ ها من ولده مطلقً وجاز لألب اعتصارُ
اآلخرة كصدقة، ما مل يشرتطه، إن مل تفُت ال بحوالة سوق .....
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نْهُ  ا عَ رً هْ ) قَ هِ لَدِ نْ وَ ا (مِ هَ ذُ ، أَيْ أَخْ بَةِ ِ ها) أي اهلْ ارُ تِصَ دِّ (اعْ طْ الَ اجلَْ قَ ) فَ َبِ (وجاز لِألْ
ا،  يدً شِ فيها أَوْ رَ نِيا، سَ ا أَوْ غَ ريً قِ ا، فَ بِريً كَ ا أَوْ  غِريً ثَي، صَ ا أَوْ أُنْ رً كَ ا) ذَ قً طْلَ ضٍ (مُ وَ بِالَ عِ

. لَدُ أَوْ الَ ا الْوَ هَ ازَ حَ
هِ  لَدِ نْ وَ بَةِ مِ ِ اعِ اهلْ جَ ْ رتِ لُّ عىل اسْ دُ ظٍ يَ لِّ لَفْ ونُ بِكُ ارَ يَكُ تِصَ عْ نيَ أَنَّ االِ قِ قِّ نْدَ املُْحَ قُّ عِ احلَْ وَ
 ( بَتْ هَ ا (وَ إذَ لَكِنْ   ، ارُ تِصَ عْ االِ ا  هلََ ُوزُ  جيَ  ( أُمٍّ هِ، (كَ ِ ريْ غَ أَوْ  ارٍ  تِصَ اعْ ظِ  فْ بِلَ انَ  كَ اءٌ  وَ سَ  ، لَهُ

. نْهُ ارُ مِ تِصَ عْ ا االِ يْسَ هلََ لَ تِيامً فَ ، الَ يَ بِريُ يلَ الْكَ أَوْ ) فَ ا أَبٍ ا (ذَ غِريً صَ
ا  يْسَ هلََ لَ يَتَّمَ فَ إِنْ تَ ، فَ بَةِ ِ دَ اهلْ عْ ) بَ تَيَتَّمْ ْ يَ ا ملَ َبِ (مَ نْ ذِي األْ ارُ مِ تِصَ عْ ا االِ َا هلََ هنِ وْ َلُّ كَ حمَ وَ

. يِّ مِ ا لِلَّخْ فً الَ ، خِ بِ هَ ارِ عىل املَْذْ تِصَ عْ تٌ لِالِ وِّ فَ هُ مُ تْمَ َنَّ يُ ، ألِ نْهُ ارُ مِ تِصَ عْ االِ
. بَةِ ِ دَ اهلْ عْ لَوْ بَ يَتَّمَ وَ نْ تَ ِ الْيَتِيمِ الَ مَ ريْ ا غَ هَ لَدِ بَتْهُ لِوَ هَ ا وَ ارُ مَ تِصَ ا اعْ ُمَّ هلََ لُ أَنَّ األْ اصِ احلَْ فَ

الَ  فَ  ، لَدِ الْوَ اتِ  ذَ دُ  َرَّ جمُ الَ  َا،  اهبُ ثَوَ  : أَيْ  ( ةُ رَ خِ اآلْ بِهِ  يدَ  (أُرِ وَ  لَدِ  وَ لِلْ بَ  هِ وُ فيام)  (إالَّ 
 . نَانُ احلَْ وَ ةُ  لَ الصِّ ا  َ هبِ يدَ  أُرِ ا  إذَ ا  ذَ كَ وَ   ( ةِ قَ دَ الصَّ (كَ ينَئِذٍ  حِ تْ  ارَ صَ َا  َهنَّ ألِ ؛  امَ هلَُ ارَ  تِصَ اعْ
إِنْ  . فَ ةِ لَ ةِ أَوْ الصِّ قَ دَ ارُ الصَّ تِصَ ) أَيْ اعْ هُ طْ ِ رتَ ْ يَشْ ا ملَ ارَ فيها (مَ تِصَ الَ اعْ لَدٍ فَ ةٍ عىل وَ قَ دَ كَصَ

. لِكَ هُ ذَ لَ هُ فَ طَ َ رتَ اشْ
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ةٍ، أَوْ نَقْصٍ ىف  ادَ يَ ) بَلْ بِزِ وقٍ الَةِ سُ وَ اتَتْ (الَ بِحَ إِنْ فَ ، فَ لَدِ نْدَ الْوَ بَةُ عِ ِ ) اهلْ تْ ْ تَفُ (إنْ ملَ
الَ ابْنُ  . قَ ارَ تِصَ عْ ْنَعُ االِ الَ متَ ، فَ صٍ خْ ، أَوْ رُ لُوٍّ اقِ بِغُ وَ َسْ الَةُ األْ وَ ا حَ أَمَّ . وَ ارَ تِصَ الَ اعْ َا، فَ اهتِ ذَ

، وٌ اقِ لَغْ وَ َسْ يِريُ األْ غْ : تَ ةَ فَ رَ عَ
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ومل يُنكح، أو يُداين هلا.
متلُك  وكره   ، املرضُ يزول  أو  األحوال،  هذه  عىل  هيب  أن  إال  كواهب  يمرض  أو 

ا، وانتفاعٌ بغلتها، ..... صدقة بغري إرث، وركوهبُ
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احِ  نْكَ ِ بِاإلْ ادُ  املُْرَ وَ  . دِ تَمَ املُْعْ عىل  فيهام  قيد  ا؛  لِهَ َجْ ألِ  ( نْ ايَ دَ يُ (أَوْ  لَدُ  الْوَ  ( حْ نْكَ يُ  ْ ملَ (وَ
يْئًا  ا شَ يَ َ رتَ نًا، أَوْ اشْ يْ طِيَ دَ ، أَوْ أُعْ بَةِ ِ ا بِاهلْ مهَ ِ لِ يُرسْ َجْ ثَي، ألِ ، أَوْ أُنْ رٍ كَ دَ لِذَ قَ تَى عَ مَ ،  فَ دُ قْ الْعَ
ارُ عىل  تِصَ عْ الِدِ االِ وَ لِلْ . فَ بَةِ ِ ِ اهلْ ريْ رٍ غَ َمْ ِامَ أَوْ ألِ اهتِ دِ ذَ رَّ ، الَ ملُِجَ ارَ تِصَ الَ اعْ ، فَ لِكَ امَ لِذَ تِهِ يف ذِمَّ

. بَةِ ِ تِهِ بِاهلْ ثَ رَ قِّ وَ لُّقِ حَ ، لَتَعَ ارَ تِصَ الَ اعْ وبِ لَهُ فَ هُ لَدِ املَْوْ ) الْوَ ضِ رَ ، (أَوْ يمَ بِ هَ املَْذْ
ا ـ  هَ ارَ تِصَ َنَّ اعْ ؛ ألِ ارِ تِصَ عْ نْ االِ انِعٌ مِ هُ مَ إِنَّ ؛ فَ وفِ كذلك مرض الواهب املرض املَْخُ

أَنْ  ) كَ الِ وَ َحْ هِ األْ ذِ نْ هَ الَةٍ (مِ هِ أي (عىل) حَ لَدِ الِدُ لِوَ ) الْوَ َبَ هِ، (إالَّ أَنْ هيَ ِ ريْ ونُ لِغَ دْ يَكُ قَ
. ارُ تِصَ عْ هُ االِ لَ ا فَ يضً رِ الِدُ مَ ونَ الْوَ ا، أَوْ يَكُ يضً رِ ينًا، أَوْ مَ دِ ا، أَوْ مَ جً وِّ تَزَ لَدُ مُ ونَ الْوَ يَكُ

الِ  وَ فِ زَ الَ ، بِخِ ارُ تِصَ عْ هُ االِ لَ ، فَ وبِ لَهُ هُ بِ أَوْ املَْوْ اهِ ائِمُ بِالْوَ ) الْقَ ضُ ولَ املَْرَ زُ (أَوْ يَ
احِ  فِ النِّكَ الَ هُ النَّاسُ عليه، بِخِ لْ امِ عَ ْ يُ ضَ ملَ َنَّ املَْرَ : ألِ مِ اسِ الَ ابْنُ الْقَ . قَ نِ يْ احِ أَوْ الدَّ النِّكَ

. ضِ الِ املَْرَ وَ زَ اتِ كَ وَ الَ الْفَ وَ تَيضِ أَنَّ زَ قْ ا التَّعليلُ يَ ذَ هَ ي، وَ تَهَ ، انْ يْنِ الدَّ وَ
هِ (بغري إرث) بل ـ  ِ ريْ ا عىل غَ َ قَ هبِ دَّ ) تَصَ ةٍ قَ دَ َلُّكُ صَ ةٍ (متَ قَ دَ قَ بِصَ دَّ ) ملَِنْ تَصَ هَ رِ كُ (وَ

برشاء، أو هبة، أو صدقة.
وأما متلكها باإلرث فجربي ال كراهة فيه.

وأما اهلبة فال كراهة يف متلكها.
وكام يكره متلك الذات يكره االنتفاع هبا ، كام أشار بقوله: (و) كره (ركوهبا) 

ذلك ـ  ويشمل  وكراء،  ولبن،  ثمرة،  من  بغلتها)  (انتفاع،  هبا  ملتصدق  كره  (و) 
ا. القراءة فيام إن كانت كتابً
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وينفق عىل والد افتقر منه وجاز رشطُ الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق الواهب ىف قصده 
ه . بيمني إن مل يشهد عرفٌ بضدِّ

وك، ..... ىف غري املسكُ
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ا  (و) جيوز لولد تصدق عليه والده بصدقة أن (ينفق عىل والد افتقر)  أبـًا كان أو أمً
من الصدقة التي تصدق هبا عىل ولده، لوجوب اإلنفاق عىل الوالد حينئذ.

Ug\Êm’\;Ïe·

 ، ابٍ بَةُ ثَوَ ي هِ مَّ تُسَ ضِ عليها. وَ : الْعِوَ بَتِهِ أَيْ ) عىل هِ ابِ طُ الثَّوَ ْ بِ (رشَ اهِ ) لِلْوَ ازَ جَ (وَ
ا  عُ مَ فْ هُ دَ مُ زَ ؛ فيلْ وبُ لَهُ هُ بِلَ املَْوْ ا قَ ) إذَ يِينِهِ ابُ (بِتَعْ ) الثَّوَ مَ لَزِ . (وَ ابَ أَمْ الَ َ الثَّوَ نيَّ اءٌ عَ وَ سَ وَ
تُهُ  فَ بٍ صِ ثَوْ فِ كَ صْ لَوْ بِالْوَ يِنيُ وَ ادُ التَّعْ املُْرَ ، وَ ةُ ابَّ ، أَوْ الدَّ بُ ا الثَّوْ ذَ ، أَوْ هَ ةِ دِينَارٍ ئَ امِ َ كَ نيِّ عُ

ا. ذَ كَ
Ug\Êm’\;Ïe·;È…;ƒÜ]fii’\;Åfi¡;€“u’\

 ْ بْضِ (إنْ ملَ دَ الْقَ عْ ) بَ نيٍ ابَ (بِيَمِ ه) أي الثَّوَ دِ عِ (يف قَصْ نْدَ التَّنَازُ )عِ بُ اهِ (وصدق الْوَ
. قُ دَّ الَ يُصَ هِ فَ دِّ فُ بِضِ رْ دَ الْعُ هِ إِنْ شَ ، فَ ابِ ه) أي الثَّوَ دِّ فٌ بِضِ رْ دْ عُ هَ يَشْ

 . ابِ مِ الثَّوَ دَ فُ بِعَ رْ دَ الْعُ هِ لَوْ شَ ا؛ وَ قً طْلَ بِ مُ اهِ لُ لِلْوَ وْ الْقَ ا، فَ هَ بْضِ بْلَ قَ عُ قَ ا التَّنَازُ أَمَّ وَ
. ِ يلَنيْ دُ التَّأْوِ وَ أَحَ هُ ، وَ رُ أَمْ الَ َمْ لَ األْ كَ هُ أَشْ رُ اهِ »، ظَ نيٍ لُنَا «بِيَمِ وْ قَ وَ

 ْ ملَ الَ عليه، وَ ، وَ فُ لَهُ رْ دْ الْعُ هَ ْ يَشْ رُ بِأَنْ ملَ َمْ لَ األْ كَ ا أَشْ ْلِفُ إذَ امَ حيَ بَ إنَّ اهِ : أَنَّ الْوَ الثَّاينِ وَ
. نيَ مِ الَ يَ ، وَ ائِنِ رَ فِ أَوْ الْقَ رْ لَ عىل الْعُ مِ إِالَّ عُ ، وَ يْنِ رَ َمْ دَ األْ حُ أَحَ جِّ ينَةٌ تُرَ رِ دْ قَ تُوجَ

الَ  فَ وَ  هُ ا  أَمَّ وَ  ( وكِ كُ دِ (املَْسْ النَّقْ  ( ِ ريْ غَ ابِ (يف  الثَّوَ ي  وَ عْ دَ يف  بِ  اهِ الْوَ يقِ  دِ تَصْ َلُّ  حمَ وَ
. فٍ رْ طٍ أَوْ عُ ْ ةِ إالَّ لِرشَ ابَ ثَ ِ مُ اإلْ دَ أْنَ فيه عَ َنَّ الشَّ ؛ ألِ بَ اهِ قُ الْوَ دَّ يُصَ
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إال  القيمةُ  له  املوهوب  ال  واهبَها  م  ولزِ قرينة،  أو  لرشط  إال  والوالدين  الزوجني  إال 
لفوت بزيد أو نقص، وأثيب ما يقيض عنه ببيع، .....
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قُ ـ  دَّ الَ يُصَ ، فَ ةُ لَ مْ الصِّ يْنَهُ ينَ بَ بِ الَّذِ ارِ َقَ نْ األْ ا مِ َ مهِ وِ نَحْ ) وَ نِ يْ الِدَ الْوَ ِ وَ نيْ جَ وْ (إالَّ الزَّ

 ( طٍ ْ لِرشَ (إالَّ  وكِ  كُ املَْسْ كَ كِرَ  ذُ نْ  فيمَ هِ  مِ دَ بِعَ فِ  رْ الْعُ اءِ  لِقَضَ ابَ  الثَّوَ اهُ  وَ عْ دَ يف  بُ  اهِ الْوَ
 ، قُ دَّ هُ يُصَ إِنَّ لِكَ فَ لُّ عىل ذَ ) تَدُ ينَةٍ رِ ، (أَوْ قَ وكِ كُ تَّى يف املَْسْ ا حَ قً طْلَ لُ بِهِ مُ مَ بَةِ فيعْ ِ الَ اهلْ حَ
نْ  دَّ مِ الَ بُ ، وَ ينَةُ رِ فى فيه الْقَ الَ تَكْ وَ فَ ا هُ أَمَّ ، وَ وكِ كُ ِ املَْسْ ريْ ابِ لَكِنْ ىف غَ قْيضَ لَهُ بِالثَّوَ يُ وَ

. طِ ْ الرشَّ
فِ  ْ نْ الرصَّ ا ملَِا فيه مِ وكً كُ سْ ا الَ مَ امً عَ ا أَوْ طَ ضً رْ طِ عَ ْ نْدَ الرشَّ وكِ عِ كُ ابُ املَْسْ ونُ ثَوَ يَكُ وَ

 . قُ دَّ الَ يُصَ رِ فَ خَّ لِ املُْؤَ أَوْ الْبَدَ
;Ug\Êm’\;Ïe·;ÄÑ;ÏËË—

ابِ لَهُ قبول القيمة إذا دفعها له املوهوب له. يِنيِ الثَّوَ عْ مِ تَ دَ نْدَ عَ مَ واهبها) عِ لَزِ (وَ
ا.  َ ةَ يلِ هبِ اجَ بَتك الَ حَ ذْ هِ : خُ قُولَ لَهُ َنَّ لَهُ أَنْ يَ ا ألِ هَ عُ فْ هُ دَ مُ زَ لْ الَ يَ وبُ لَهُ فَ هُ ا املَْوْ أَمَّ وَ
عَ لَهُ  فَ لَوْ دَ تِنَاعُ وَ مْ ا، بَلْ لَهُ االِ بُوهلَُ بَ قَ اهِ مُ الْوَ زَ لْ الَ يَ ا فَ هَ بْضِ بْلَ قَ ا قَ أَمَّ ا، وَ هَ بَضَ ا قَ ا إذَ ذَ هَ وَ
بَةَ  ِ بَضَ اهلْ لَوْ قَ ) وَ ةِ يمَ عُ (الْقِ فْ ) دَ وبَ لَهُ هُ مُ (املَْوْ زَ لْ ) يَ الَ ، (وَ ةِ يمَ افَ الْقِ عَ وبُ لَهُ أَضْ هُ املَْوْ

. مَ دَّ قَ امَ تَ كَ
 ، يلِ زِ اهلَْ نِ  مَ سِ أَوْ   ، غِريِ الصَّ  ِ كِربَ كَ َا؛  اهتِ ذَ يف  (بزيد)  لَهُ  وبِ  هُ املَْوْ نْدَ  عِ  ( تٍ وْ لِفَ (إالَّ 
أَوْ   ، تٍ وْ بِمَ هِ  دِ يَ نْ  مِ وجٌ  رُ خُ يلَ  أَوْ وَ  ، مٍ رَ هَ وَ  ، لَلٍ شَ وَ  ، جٍ رَ عَ وَ  ، رٍ وَ عَ وَ ي  عَمً كَ  ( نَقْصٍ (أَوْ 

. بَةِ ِ بْضِ اهلْ مَ قَ وْ ةِ يَ يمَ عُ الْقِ فْ ينَئِذٍ دَ هُ حِ مُ زَ اقِ فيلْ وَ َسْ الَةَ األْ وَ ُ حَ تَربِ عْ الَ يَ هِ، وَ وِ نَحْ ، وَ يْعٍ بَ
ونَ ـ  نًا ىف الْبَيْعِ بِأَنْ يَكُ ونَ ثَمَ حُّ أَنْ يَكُ ا يَصِ وبُ لَهُ مَ هُ هُ املَْوْ ابَ بُ أَيْ أَثَ اهِ ) الْوَ أُثِيبَ (وَ

. الْغِشِّ ا وَ بَ نْ الرِّ املًِا مِ سَ
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ولألب من مال حمجوره هبةُ الثواب.
وجازت العُمر، وهي: متليك منفعة مملوك حياةَ املعطي .....
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الَ  ا، فَ هَ ُ ريْ فيه، أما غَ ، أَوْ السَّ غِريِ ) الصَّ ابِ بَةُ الثَّوَ هِ هِ ورِ ْجُ الِ حمَ نْ مَ َبِ مِ (و) جيوز (لألْ
. هِ ورِ ْجُ الِ حمَ نْ مَ اءُ مِ رَ بْ ِ ُوزُ لَهُ اإلْ امَ الَ جيَ . كَ ُوزُ جيَ

. اءٌ رَ ال إبْ ، وَ ابٍ بَةُ ثَوَ ، هِ اكِمٍ الَ حَ ، وَ ٍّ يصِ ُوزُ لِوَ الَ جيَ وَ
;UÓÖ⁄¬’\;‹]“t^

 * ، بَةِ ِ اهلْ بِيلِ  قَ نْ  مِ َا  َهنَّ ألِ ا،  هَ مِ كْ حُ وَ   رَ مْ الْعُ عن  مُ  لَّ تَكَ يَ لَ  تَقَ انْ بَةِ  ِ اهلْ يَانِ  بَ نْ  مِ غَ  رَ فَ ملََّا 
: الَ قَ فَ
نْ *  مِ َا  َهنَّ ألِ ؛  ةٌ وبَ نْدُ مَ يَ  هِ فَ ا،  عً ْ رشَ فيها  نُ  ذْ ِ اإلْ  : ازِ وَ بِاجلَْ ادُ  املُْرَ وَ  ( رَ مْ الْعُ (وجازت 

. وفِ رُ املَْعْ
ْلُوكٍ حياةَ املعطي بغري عوض. ءٍ ممَ ْ ةِ يشَ عَ نْفَ ْلِيكُ مَ تعريفها: هي متَ

لِّقٌ  تَعَ فُ مُ الظَّرْ يَاةَ املُْعْطَى) وَ ، (حَ هُ َ ريْ ا أَوْ غَ ارً قَ ) عَ ْلُوكٍ ءٍ ممَ ْ ةِ يشَ عَ نْفَ ْلِيكُ مَ الرشح: (متَ
( ضٍ وَ ِ عِ ريْ يَاةِ املُْعْطَى (بِغَ ةَ حَ دَّ لِيكِ أَيْ مُ بِتَمْ

الثَّاينِ  وَ  ، يْعٌ بَ لُ  َوَّ األْ وَ هِ؛  ِ ريْ بِغَ وَ ضٍ  بِعِوَ اتِ  الذَّ ْلِيكُ  متَ  « ةِ عَ نْفَ مَ ْلِيكُ  : «متَ لِهِ وْ بِقَ جَ  رَ فَخَ
. ةٌ قَ دَ بَةٌ أَوْ صَ هِ

نْ *  ، مِ قٍّ اطِ حَ قَ امٍ أَوْ إسْ نْ إمَ طَاعٍ مِ إِقْ لُوكٍ كَ مْ ا لَيْسَ بِمَ » مَ ْلُوكٍ : «ممَ لِهِ وْ جَ بِقَ رَ خَ وَ
. بَاطِلٌ إِالَّ فَ قْفٍ وَ وِ وَ نَحْ

 *. لُومٍ عْ لٍ مَ قَّتُ بِأَجَ ا املُْؤَ ذَ كَ ، وَ بَّدُ قْفُ املُْؤَ يَاةَ املُْعْطَى» الْوَ : «حَ لِهِ وْ جَ بِقَ رَ خَ وَ
ا.*  ةُ أَيْضً ارَ عَ ِ جَ بِهِ اإلْ رَ خَ وَ
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بغري عوض، كأعمرتك، أو وارثك داري، أو نحوها ورجعت للمعمر أو وارثه يوم 
موته، وهي يف احلوز كاهلبة .....
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يَاةُ *  حَ أَوْ   ِ رسْ بِالْكَ املُْعْطِي  يَاةُ  حَ انَتْ  كَ ا  إذَ َا  أَهنَّ تَيضِ  قْ يَ تْحِ  بِالْفَ «املُْعْطَي»   : لُهُ وْ قَ وَ

فُ  ِ نْرصَ تَ امَ  إنَّ َا  َهنَّ ألِ ؛  لِكَ ذَ كَ وَ  هُ وَ  ، تْ ازَ جَ إِنْ  وَ ةً  يقَ قِ حَ   رَ مْ عُ ي  مَّ تُسَ الَ  دٍ  يْ زَ كَ ـ  نَبِيٍّ  أَجْ
رِ  مْ ِلَ عىل عُ ، محُ ثَالً ي مَ ارِ تُكَ دَ رْ مَ : أَعْ الَ املَْالِكُ ا قَ إِذَ . فَ تْحِ يَاةِ املُْعْطَي بِالْفَ قِ حلَِ طْالَ ِ نْدَ اإلْ عِ

. اتَ ا مَ ِ إذَ رسْ ثِ املُْعْطِي بِالْكَ ارِ مَ لِوَ الَ الَ كَ ، فَ تْحِ املُْعْطَى بِالْفَ
 * . لِ َجَ لِ بِاألْ هْ ةٌ لِلْجَ دَ اسِ ةٌ فَ ارَ يَ إجَ هِ ، وَ ةُ ارَ جَ ِ » اإلْ ضٍ وَ ِ عِ ريْ : «بِغَ لِهِ وْ جَ بِقَ رَ خَ وَ

;U]‚i∆Ëê

ظُ *  طُ لَفْ َ رتَ يُشْ الَ  ، وَ ثَالً ثَك) مَ ارِ ت (وَ رْ مَ ) أَعْ ا، (أَوْ دً يْ ت زَ رْ مَ ) أَوْ أَعْ تُكَ رْ مَ أَعْ (كَ
 . تُكَ رْ مَ أَعْ عُ كَ مْ زَ اجلَْ وُّ تُجُ ، فَ لُوٍّ ةُ خُ انِعَ » مَ : وَ «أَوْ ةِ عَ ْلِيكِ املَْنْفَ لَّ عىل متَ ا دَ ، بَلْ مَ رِ امَ عْ ِ اإلْ

;UÓÖ⁄¬’\;ƒÊpÑ

(للمعمر) *  بالفتح  املعمر  مات  إذا  املعمر  اليشء  بمعني   العمر (ورجعت) 
بالكرس إن كان حيا، (أو وارثه يوم موته) إذا مات، ال يوم املرجع.

حدوث *  قبل  بالفتح  املعمر  حازها  فإن  كاهلبة)  احلوز  (يف   العمر أي  (وهي) 
مانع متت، وإال بطلت. 

* * *
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Ï÷Òà^

س١: ما اهلبة؟ وما حكمها؟ وما أركاهنا؟
س٢: ما حكم هبة الدين ملن هو عليه أو لغريه؟ وما الذي يشرتط فيه؟

س٣: ما مبطالت اهلبة ؟ وما حكم بيع اهلبة من واهبها؟
س٤: ما حكم اهلبة للمحجور عليه وما حكم حوزها؟ بني ذلك بالتفصيل.

ن جيوز له اعتصار اهلبة ؟ وما موانع أخذ اهلبة؟ س٥: مَ
س٦: ما حكم هبة الثواب؟ ومل سميت بذلك؟ وبم تلزم؟ وملن القول عند التنازع 

              ىف قصده؟
يكون  وبم  اإلعامر؟  لفظ  فيها  يشرتط  وهل  حكمها؟  وما  العمر؟  ما  س٧: 

              حوزها؟ 
* * *
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ÏŞŒ÷’\

بمعرفة  وردّت  ا،  ومحارً ا  وفرسً كلبًا  وإن  للضياع،  عرض  معصوم  مال  اللقطة: 
اص، والوكاء، .....  العِفَ
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;U]‚ÁÖ¬h

. طُ تَقَ لْ مٌ ملَِا يُ : اسْ افِ تْحِ الْقَ فَ مِ وَ مِّ الالَّ لغة: بِضَ
ا: مال معصوم عرض للضياع. واصطالحً

UÀÁÖ¬i’\;{Öå

يطًا،  لَقِ ي  مَّ يُسَ ا  غِريً صَ انَ  كَ ا  إذَ هُ  نَّ أَ إالَّ   ، يْدِ الصَّ كَ طَةً  لُقَ ي  مَّ يُسَ الَ   ، هُ ُ ريْ غَ فَ  ( الٌ (مَ
الِغِنيَ  بَ  ، رٍ امِ غَ يف  ةٍ  يَعَ ضْ بِمَ دَ  جِ وُ بِأَنْ   ( يَاعِ لِلضَّ ضَ  رَ (عَ ا  عً ْ رشَ مٌ  َ ْرتَ :حمُ أَيْ  ( ومٌ عْصُ (مَ

. لِ َوَّ دُّ األْ : ضِ ةِ لَ مَ رٍ بِاملُْهْ امِ ةِ أَوْ عَ مَ املُْعْجَ
ىف  هُ  عَ ضَ وَ لَوْ  امَ  كَ  ، امً كْ حُ لَوْ  وَ بِهِ  احِ صَ ظِ  فْ حِ ىف  انَ  كَ َّا  ممِ ا  هَ وُ نَحْ وَ ةُ  قَ ِ الرسَّ بِهِ  جَ  رَ خَ وَ

. ينِ رِ اجلَْ ، وَ عِ رْ بِّ ىف الزَّ احلَْ ، وَ لَّقِ رِ املُْعَ الثَّمَ كَ ، وَ عَ إلَيْهِ جِ ْ ان لِريَ كَ مَ
ا فيه. ونً أْذُ بًا) مَ لْ ومُ (كَ انَ املَْالُ املَْعْصُ ) كَ إِنْ . (وَ يَاعٌ ا ضَ ضْ هلََ رِ عْ ْ يَ ا ملَ ا إذَ بِلُ أَيْضً ِ جَ اإلْ رَ خَ وَ
هِ  يْعِ نْعِ بَ نْ مَ مَ مِ هَّ تَوَ لْبِ لِئَالَّ يُ الَغَ عىل الْكَ بَ ا) وَ َارً محِ ا وَ سً رَ فَ ، (وَ لٍ يْسَ بِامَ لَ هُ فَ ُ ريْ ا غَ أَمَّ وَ

. طُ تَقَ لْ بِلِ الَ يُ ِ الَّةِ اإلْ هُ كَضَ نَّ مَ أَ هَّ تَوَ هُ لِئَالَّ يُ دَ عْ ا بَ عىل مَ ، وَ لٍ هُ لَيْسَ بِامَ نَّ أَ
;UÏŞŒ÷’\;ÄÑ;‹]“t^

نْ ـ  مِ ا  هَ فُ رْ ظَ  : ةِ لَ مَ املُْهْ  ِ الْعَنيْ  ِ رسْ بِكَ  ( اصِ الْعِفَ ةِ  فَ رِ عْ (بِمَ ا  وبً جُ وُ طَةُ  قَ اللُّ  ( دَّتْ رُ (وَ
. بِطَتْ بِهِ ي رُ يْطُ الَّذِ وَ اخلَْ هُ ) وَ اءِ كَ ةِ (الْوِ فَ رِ عْ ا أَوْ كِيسٍ (و) مَ َ تْ هبِ َّ ةٍ رصُ قَ رْ خِ
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هبا  ينفصل  ومل  ل  أوَّ وصف  ثان  وصف  وإن  بيمني،  والوزن  العدد  ذي  عىل  له  وقيض 
خا مت بينَهام كنكوهلام، كبيَّنتني مل يؤرِّ ا، وقُسِّ فَ حلَ

وإال فلألقدم تارخيًا، ال لألعدل ووجب أخذها خلوف خائن، إال أن يعلم خيانتهُ 
، وإال كره. مُ هو فيحرُ
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اصِ  الْعِفَ ونَ  دُ امَ  هُ فَ رَ عَ نْ  مَ :عىل  أَيْ  ( نِ زْ الْوَ وَ دِ  دَ الْعَ ذِي  ام (عىل  هَ فَ رَ عَ ملَِنْ   ( َ قُيضِ (وَ
( نيٍ اءِ (بِيَمِ كَ الْوِ وَ

اءَ بِالَ  كَ الْوِ ،  وَ اصَ فَ الْعِفَ رَ ، فيقْيضَ ملَِنْ عَ قَطْ نَ فَ زْ ، أَوْ الْوَ قَطْ دَ فَ دَ فَ الْعَ رَ ا إنْ عَ أَمَّ وَ
. نيٍ مِ يَ

ا)  َ (هبِ لُ  َوَّ األْ  ( لْ صِ نْفَ يَ  ْ ملَ وَ  ، لَ (أَوَّ صٍ  خْ شَ  ( فَ صْ وَ انٍ  (ثَ صٌ  خْ شَ  ( فَ صَ وَ إِنْ  (وَ
 ( امَ يْنَهُ تْ بَ مَ سِ قُ ا وَ فَ لَ ، (حَ ِ ربَ ةُ اخلَْ اعَ هُ إشَ عَ كِنُ مَ مْ االً يُ صَ انْفِ

. لُ َوَّ ا األْ َ تَصَّ هبِ ؛ اخْ ِ ربَ ةُ اخلَْ اعَ هُ إشَ عَ كِنُ مَ مْ االً الَ يُ صَ لَ انْفِ صَ ا لَوْ انْفَ أَمَّ وَ
. الِفِ عىل النَّاكِلِ َ لِلْحَ قُيضِ امَ وَ يْنَهُ مُ بَ تُقْسَ ا؛ فَ عً ) مَ امَ وهلِِ نُكُ (كَ

امَ  نْهُ لٌّ مِ رْ كُ كُ ْ تَذْ ا، أَيْ ملَ عً ا) مَ خَ رِّ ؤَ ْ يُ يِّنَةً (ملَ امَ بَ نْهُ لٌّ مِ امَ كُ الَةِ أَقَ دَ ا يف الْعَ يَ اوَ ) تَسَ ِ بَيِّنَتَنيْ (كَ
ي  قْيضَ لِذِ امَ يُ ، كَ امَ عىل النَّاكِلِ نْهُ الِفِ مِ قْيضَ لِلْحَ يُ ، وَ امَ يْنَهُ مُ بَ قْسَ تُ انِ وَ لِفَ ْ ُامَ حيَ إِهنَّ خيًا، فَ ارِ تَ

خيًا. ارِ تْ تَ رَ أَخَّ لَوْ تَ ) وَ لِ دَ َعْ خيًا الَ لِألْ ارِ مِ تَ دَ َقْ لِألْ ا ـ (فَ عً ا مَ خَ ) ـ بِأَنْ أَرَّ إِالَّ لِ (وَ دَ َعْ األْ
الَ ـ  ائِنٍ  خَ فِ  وْ خَ نْدَ  :عِ أَيْ  ( ائِنٍ خَ فِ  وْ خلَِ ا  هَ ذُ طَةً (أَخْ لُقَ دَ  جَ وَ نْ  مَ )عىل  بَ جَ وَ (وَ

ا. هَ ذُ ) أَخْ مُ رُ وَ فيحْ تَهُ هُ يَانَ مَ خِ لَ عْ ائِنِ (إالَّ أَنْ يَ نْ اخلَْ ا مِ َ هبِّ ا لِرَ ظَهَ فَ ا لِيَحْ هَ فُ رِ عْ يَ
هِ  سِ فْ ةِ نَ يَانَ كَّ ىف خِ ا لَوْ شَ ذَ كَ ، وَ هِ سِ فْ ةَ نَ انَ هِ أَمَ لْمِ عَ عِ ا مَ هَ ذُ ) أَخْ هَ رِ ائِنًا (كُ َفْ خَ ) خيَ إِالَّ (وَ

. يلَ َوْ بِاألْ
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ينار األيام، بمظان طلبها، وبباب  لو والدِّ ، ونحو الدَّ وتعريفها سنةً إن كان هلا بالٌ
املسجد ىف كل يومني أو ثالثة، بنفسه، أو بمن يثق به، أو بأجرة منها إن مل يلق بمثله، 

..... ، فُ تافِهٌ رُ جنسها وال يُعرَّ جدت بينهام، وال يذكُ وبالبلدين إن وُ
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وَ  فُ (نَحْ رِّ عَ يُ  ( وَ الٌ  بَ ا  هلََ انَ  كَ ةً (إنْ  لَ امِ كَ  ( نَةً ا (سَ طَهَ الْتَقَ نْ  مَ عىل  ا)  هَ يفُ رِ عْ بَ (تَ جَ وَ
. اتِ لْتِفَ لَّ االِ وسُ كُ ا النُّفُ تُ إلَيْهَ تَفِ لْ َا الَ تَ َهنَّ ) ؛ ألِ امَ َيَّ لَّ ـ (األْ أَقَ ) ـ فَ ينَارِ الدِّ لْوِ وَ الدَّ

 ( ةٍ ثَ ِ أَوْ ثَالَ نيْ مَ وْ لِّ يَ لِهِ (يف كُ اخِ ) الَ دَ دِ جِ بِبَابِ املَْسْ ا وَ بِهَ لَ ظَانِّ طَ . (بِمَ ونُ يفُ يَكُ رِ التَّعْ وَ
. تِهِ انَ َمَ ) ألِ ثِقُ بِهِ نْ يَ هِ أَوْ بِمَ سِ ةً (بِنَفْ رَّ مَ

ا. هَ فُ رِّ عَ نيٍ يُ َمِ ا ألِ هَ عَ فَ نَ عليه إنْ دَ امَ الَ ضَ وَ
؛  يْئَاتِ نْ أُويلِ اهلَْ نِهِ مِ وْ ) لِكَ ثْلِهِ يفُ (بِمِ رِ ) التَّعْ لِقْ ْ يَ ا، إنْ ملَ نْهَ ةٍ مِ رَ هُ (بِأُجْ ُ ريْ ا غَ هَ فُ رِّ عَ ) يُ (أَوْ

. تْ لَكَ تَّى هَ يفِ حَ رِ ي يف التَّعْ اخَ امَ لَوْ تَرَ ؛ كَ نَ مِ إِالَّ ضَ وَ
ا. بِهَ لَ ظَانِّ طَ نْ مَ ينَئِذٍ مِ ُامَ حِ َهنَّ )؛ ألِ امَ يْنَهُ تْ بَ دَ جِ نِ إنْ وُ يْ ا (بِالْبَلَدَ هَ فَ رَّ (و) يعَ

بَلْ ـ   ، لِكَ ذَ وِ  نَحْ أَوْ  بٍ  ثَوْ أَوْ  ةٍ  فِضَّ أَوْ  بٍ  هَ ذَ نْ  مِ ا)  هَ نْسَ (جِ فُ  رِّ املُْعَ  ( رُ كُ ذْ يَ الَ  (وَ
انِ  هَ امَ أَدَّي بَعْضَ أَذْ بَّ اصِّ رُ ا اخلَْ هَ نْسِ رَ جِ َنَّ ذِكْ ءٍ، ألِ ْ الٍ أَوْ يشَ ةٍ أَوْ مَ انَ أَمَ : كَ امٍّ فٍ عَ صْ بِوَ

. ةِ ادَ تِبَارِ الْعَ ا بِاعْ ائِهَ كَ وِ ا وَ هَ اصِ فَ رِ عِ اقِ إيلَ ذِكْ ذَّ احلُْ
(وال يعرف) يشء (تافه) وهو ما ال تلتفت إليه النفس عادة كقليل متر ونحوه ـ 

لَهُ  نْ  كُ يَ  ْ ملَ ا  إذَ التَّافِهِ  قَ  وْ فَ ا  مَ أَنَّ  مَ  دَّ قَ تَ وَ  . نَ مِ ضَ وَ نِعَ  مُ إِالَّ  وَ  ، هُ بَّ رَ مْ  لَ عْ يَ  ْ ملَ ا  إذَ هُ  لُ أكْ وله 
؛  ثَرِ َكْ األْ لِ  وْ قَ عىل  النَّظَرِ  تَيضَ  قْ بِمُ ا  امً أَيَّ فُ  رَّ عَ يُ يِّ  عِ ْ الرشَّ مِ  هَ رْ الدِّ وَ ينَارِ  الدَّ كَ ؛  يٌّ وِ قَ الٌ  بَ

 . ةٌ ثَ امُ ثَالَ سَ َقْ األْ فَ
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، ق هبا، أو التَّملُكُ ا، أو التصدُّ وله حبسها بعدهَ
للحفظ  أخذها  بعد  ملوضعها  ها  وردَّ بلَها،  قَ أخذها  كنية  فيهام  وضمن  ة،  بمكّ ولو 

ن ثمنٌ ..... دُ ولو بقرية، وال ضامن عليه كغريه إن مل يكُ وله أكلُ ما يفسُ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ا  بُهَ احِ رَ صَ ظْهَ هُ أَنْ يَ لَّ نَةِ لَعَ ها) أي السَّ دَ هُ (بَعْ نْدَ طَةِ عِ قَ ها) أي اللُّ بْسُ طِ (حَ تَقِ لْ ) لِلْمُ (وَ
ا،   هَ َلُّكَ يَ متَ نْوِ ا بِأَنْ يَ ) هلََ لُّكُ هِ (أَوْ التَّمَ سِ فْ نْ نَ ا أَوْ عَ َ هبِّ نْ رَ ا) عَ َ قُ هبِ دُّ (أَوْ التَّصَ

ِبُ  جيَ ةَ  كَّ مَ طَةَ  لُقَ إنَّ   : قِيلَ وَ  . ةِ ثَ الثَّالَ ورِ  ُمُ األْ هِ  ذِ هَ دُ  أَحَ هُ  لَ فَ  ( ةَ كَّ (بِمَ ا  هَ دَ جَ وَ  ( لَوْ (وَ
ا. قُ هبَِ دُّ الَ التَّصَ ا وَ هَ لُّكُ وزُ متََ الَ جيَُ (١) وَ يثِ دِ رِ احلَْ الً بِظَاهِ مَ ا عَ ا أَبَدً هَ يفُ رِ عْ تَ
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امَ  َا، كَ هبُّ اءَ رَ ا جَ ا إذَ َلُّكِهَ يف نِيَّةِ متَ ا وَ َ هبِّ نْ رَ لَوْ عَ ا وَ َ قِ هبِ دُّ طُ يف التَّصَ تَقِ (وضمن) أي املُْلْ
بِ  الْغَاصِ ارَ كَ هُ بِتِلْكَ النِّيَّةِ صَ َنَّ ؛ ألِ نَةِ بْلَ السَّ ا، أَيْ قَ هَ بْلَ ا قَ َلُّكِهَ ا) بِنِيَّةِ متَ هَ ذَ ا (أَخَ نُ إذَ مَ يَضْ
ا. اطِهَ نْدَ الْتِقَ لُّكَ عِ  التَّمَ ىلَ لَوْ نَوَ أَوْ ، وَ دَ تِلْكَ النِّيَّةِ عْ يٍّ بَ وِ امَ تْ بِسَ لِفَ لَوْ تَ َا، وَ هبِّ ا لِرَ نُهَ مَ فيضْ
 ( ظِ فْ ا لِلْحِ هَ ذِ دَ أَخْ عْ هِ (بَ ِ ريْ يلَ لِغَ أَوْ ، وَ نْهُ ا مِ هَ ذَ ي أَخَ ا) الَّذِ عِهَ ضِ ا (ملَِوْ هَ دِّ نَ يف رَ مِ (و) ضَ

. بٍ رْ دٍ أَوْ قُ عْ دَ بُ عْ ا بَ هَ دَّ اءٌ رَ وَ ، سَ يفِ رِ التَّعْ وَ
فِ ـ  الَ ، بِخِ ٍ رضَ خُ ةٍ وَ اكِهَ فَ مٍ وَ حلَْ يدٍ وَ ثَرِ ؛ كَ هُ كَ رَ ) لَوْ تَ دُ سُ فْ ا يَ لُ مَ طِ (أَكْ تَقِ لْ ) لِلْمُ (وَ

هُ  دَ جَ امَ لَوْ وَ )  كَ ةٍ يَ رْ هُ (بِقَ دَ جَ ) وَ لَوْ هُ (وَ لُ يْسَ لَهُ أَكْ لَ ، فَ دُ سُ فْ َّا الَ يَ ا ممِ َ مهِ وِ نَحْ بِيبِ وَ الزَّ رِ وَ لِهِالتَّمْ نَ عليه) يف أَكْ امَ الَ ضَ ، (وَ ضِ َرْ نْ األْ ةٍ مِ الَ بِفَ
 ( نْ كُ ْ يَ نَ عليه (إنْ ملَ امَ الَ ضَ ، وَ هُ لُ هُ أَكْ لَ بِيبِ فَ الزَّ ، وَ رِ التَّمْ هُ كَ دُ سِ فْ ا يُ ه) أي غري مَ ِ غَريْ (كَ
هُ  لَ إِنْ أَكَ . فَ هُ لُ يْسَ لَهُ أَكْ لَ نٌ فَ انَ لَهُ ثَمَ إِنْ كَ ، فَ بِيبَةِ الزَّ ةِ وَ رَ وُ التَّمْ دا؛ نَحْ تِهِ جِ لَّ ) لِقِ نٌ لَهُ (ثَمَ

. نَ مِ ضَ
(١) عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة: «إن 
ن عرفها» أخرجه  هذا البلد حرمه اهللا ال يُعضد شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال مَ

البخاري.
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هام ، وبقرة بمحلِّ خوف عرسُ سوقُ رفَتْ ا حيَّة عُ هَ ، فإن محلَ اءَ وشاة بفيفَ
مَّ تُركت بمحلَّها، ..... فَتْ ثُ رِّ ا. فإن أخذتْ عُ طلقً وبأمن تُركَت كإبل مُ
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عليه ـ   َ رسُ عَ وَ انٍ  رَ مْ بِعُ الَ   ( اءَ (بِفيفَ ا  هَ دَ جَ وَ زٍ  عْ مَ أَوْ  أْنٍ  ضَ نْ  مِ  ( اةٍ (شَ لُ  أَكْ لَهُ  (و) 
ا. لِهَ نَ عليه يف أَكْ امَ الَ ضَ ، وَ انِ رَ مْ ا لِلْعُ هَ لُ ْ محَ

. دِ تَمَ ا عىل املُْعْ هَ يفُ رِ عْ تَ ا وَ هَ لُ ْ بَ عليه محَ جَ ا وَ هَ لُ ْ َ محَ يَرسَّ إِنْ تَ فَ
يَّةً  (حَ انِ  رَ مْ لِلْعُ ا  هَ لَ ْ محَ لَّفَ  تَكَ بِأَنْ  ا،  لِهَ ْ محَ  ِ لِعُرسْ ا  هَ لُ أَكْ ُوزُ  جيَ الَّتِي  اةَ  الشَّ َلَ  محَ  ( إِنْ (فَ
بْلَ  لِمَ قَ ا إنْ عَ َ قُّ هبِ ا أَحَ َ هبُّ رَ ةً فَ بُوحَ ذْ ا مَ هَ لَ َ إِنْ محَ ا. وَ لِهَ ْ ةُ محَ رَ ا أُجْ َ هبِّ عىل رَ وبًا، وَ جُ ) وُ فَتْ رِّ عُ

ا. لِهَ ْ ةُ محَ رَ عليه أُجْ ا، وَ لِهَ أَكْ
َ ـ  رسُ عَ اءَ ـ وَ طَشٍ بِفيفَ ، أَوْ عَ وعٍ ، أَوْ جُ بَاعٍ نْ سِ ) مِ فٍ وْ لِّ خَ حَ ةٍ بِمَ رَ قَ لُ (بَ (و) لَهُ أَكْ

نَ عليه. امَ الَ ضَ ، وَ انِ رَ مْ ا ـ لِلْعُ هَ قُ وْ سَ
. اةِ الشَّ فَتْ كَ رِّ ا عُ هَ قَ وْ لَّفَ سَ إِنْ تَكَ فَ

انِ  رَ مْ لِلْعُ ا  هَ لَ َ محَ إِنْ  وَ  ، نَ مِ ضَ ا  هَ لَ أَكَ إِنْ  فَ  ( كَتْ (تُرِ ونٍ  أْمُ مَ لٍّ  حَ بِمَ تْ  دَ جِ وُ إنْ  (و) 
 . ا بِهِ هَ دَ جَ امَ لَوْ وَ فَتْ كَ رِّ عُ

افَ  خَ إنْ   ، انِ رَ مْ بِالْعُ أَوْ  اءَ  رَ حْ بِصَ ا  هَ دَ جَ وَ ا)،  قً طْلَ (مُ ا  وبً جُ وُ كُ  َ تُرتْ َا  إِهنَّ فَ  ،( إِبِلٍ (كَ
ا  نُهَ قِفَ ثَمَ وُ ، أَوْ بِيعَتْ وَ فَتْ رِّ عُ تْ وَ ذَ ائِنٍ أُخِ نْ خَ يفَ عليها مِ : إنْ خِ قِيلَ ، وَ عليها أَمْ الَ
ا.  هَ لُ أَكْ ا  هَ دِ اجِ لِوَ نَمِ  الْغَ مِ  كْ حُ يف  انْتَ  كَ بَاعِ  السِّ نْ  مِ عليها  يفَ  خِ إنْ   : قِيلَ وَ ا،  بِهَ احِ لِصَ

ا. لِهَ ْ ةَ يف محَ قَّ شَ ف إذْ الَ مَ ذُ لِتُعَرَّ خَ : بَلْ تُؤْ قِيلَ وَ
كَتْ  نَةً (تُرِ ا سَ هَ يفِ رِ عْ دَ تَ عْ ) بَ مَّ ، (ثُ نَةً ) سَ فَتْ رِّ ا (عُ يً دِّ عَ انِ تَ رَ مْ بِلُ لِلْعُ ِ ) اإلْ تْ ذَ إِنْ أُخِ (فَ

. نْهُ تْ مِ ذَ ي أُخِ ا) الَّذِ هَ لِّ حَ بِمَ



X ٢٤٠الصف الثاين الثانو

ال  وغلتهــا،  ضمن،  وإال  ملوضعه  وركُوهبا  مأمونًا،  كراءً  منهُ  لعلفها  دابَّة  كِراء  وله 
نسلُها.

ووجب لقط طفلٍ كفايةً .
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ا ـ  هَ فِ لْ لِ (عَ َجْ ا ألِ طَهَ ) الْتَقَ ةٍ ابَّ اءُ دَ سٍ ـ (كِرَ رَ فَ رٍ وَ قَ بَ ارٍ وَ َ نْ محِ ةً ـ مِ ابَّ طَ دَ (و) ملَِنْ الْتَقَ
نْ  ا) مِ وهبَُ كُ (٢) (و) لَهُ (رُ ةً رَ اهَ شَ (١) أَوْ مُ يبَةً جِ نْهُ وَ ْيشَ عليها مِ ا) أَيْ الَ خيَ ونً أْمُ اءً مَ نْهُ كِرَ مِ

ا. هَ دُ وْ ْ قَ عْرسُ ْ يَ إِنْ ملَ ) وَ هِ عِ ضِ ا (ملَِوْ اطِهَ عِ الْتِقَ ضِ وْ مَ
 ، تْ لَكَ ، أَوْ هَ طِبَتْ عَ ونٍ فَ أْمُ َ مَ ريْ اءً غَ ، أَوْ كِرَ نْهُ دَ مِ يَ ا أَوْ أَزْ هَ فِ لَ ِ عَ ريْ ا لِغَ اهَ رَ ) بِأَنْ أَكْ إِالَّ (وَ
يْبِ إنْ  شَ الْعَ ، أَوْ أَرْ تْ لَكَ ا إنْ هَ تَهَ ) قِيمَ نَ مِ هِ (ضَ ائِجِ وَ هِ أَوْ يف حَ عِ ضِ وْ ِ مَ ريْ ا لِغَ كِبَهَ أَوْ رَ

. يَّبَتْ عَ تَ
ا،  هَ فِ لَ ادَ عىل عَ إِنْ زَ ، وَ نٍ مْ سَ ، وَ نْ لَبَنٍ ا) مِ تُهَ لَّ لَكْ لَهُ (غَ ْ ْ هتَ ا إنْ ملَ هَ فِ لَ ادَ عىل عَ ا زَ ) مَ (وَ

ا. هَ رُ عْ شَ ا وَ هَ وفُ صُ ا وَ هَ لُ ولَيْسَ لَهُ نَسْ
UªËŒ÷’\;‹]“t^

ةٍ  قَ فَ نَ نْ  مِ هِ  سِ فْ نَ الِحِ  صَ بِمَ يَامِ  الْقِ عىل  لَهُ  ةَ  رَ دْ قُ الَ  غِريٍ  صَ  : أَيْ  ( لٍ طِفْ طُ  لَقْ (ووجب 
. ظِ فْ هُ لِلْحِ ذُ : أَخْ طِهِ قْ ادُ بِلَ املُْرَ ا. وَ هَ ِ ريْ غَ وَ

ا  وقً طْرُ مَ انُ  املَْكَ انَ  كَ أَوْ   ، ةٍ يَعَ ضْ بِمَ ةٌ  َاعَ مجَ هُ  دَ جَ وَ ا  إذَ ةٍ  ايَ كِفَ وبَ  جُ وُ أَيْ   :( ةً ايَ (كِفَ
. طُهُ هُ لَقْ دَ جَ نْ وَ َ عىل مَ إِالَّ تَعَنيَّ . وَ لِلنَّاسِ

يطًا.  ؛ لَقِ لُ املَْلْقُوطُ ى الطِّفْ مَّ يُسَ وَ
مْ أَبواه. لَ عْ ْ يُ يٌّ ملَ مِ غِريٌ آدَ : صَ لِهِ وْ يطَ بِقَ قِ ةَ اللَّ فَ رَ فَ ابْنُ عَ رَّ عَ وَ

(١) الوجيبة: ما يُقدر من أجر أو طعام أو رزق يف مدة معينة.
. ا بشهرٍ (٢) املشاهرة: هي معاملة األجري شهرً
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ا حتتَهُ إن  ، أو يوجد معه أو مدفونً هبةٍ لْتقطه، إال أن يكون له مالٌ من كَ ونفقتهُ عىل مُ
ا، والقولُ لهُ إنهُ مل ينفق حسبةً هللا بيمني،   ، ورجع عىل أبيه إن طرحهُ عمدً قعةُ كان معهُ رُ

لتقط أو غريه إال ببيّنة ....   وال يُلحق بمُ
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بِ  (إالَّ أَنْ ـ  سْ ا عىل الْكَ ادِرً غَ قَ بْلُ تَّى يَ ) حَ طِهِ تَقِ لْ بَةٌ (عىل مُ اجِ تُهُ وَ انَ ضَ حَ ) وَ تُهُ قَ فَ نَ (وَ
. ةَ قَ دَ ) أو صَّ بَةٍ هِ نْ كَ الٌ مِ يطِ (مَ قِ ) للَّ ونَ يَكُ

 ، نِ اضِ ، احلَْ ، ثُمَّ الِهِ يمُ مَ دِ قْ لِمَ تَ عُ ، فَ طُهُ تَقَ لْ هُ لَهُ مُ زُ حيَوِّ ، وَ الِهِ نْ مَ تُهُ مِ قَ نَفَ الٌ فَ انَ لَهُ مَ إِنْ كَ فَ
نْهُ  مِ عليه  قُ  فينْفِ  ( تَهُ ْ حتَ ا  ونً فُ دْ (مَ الٌ  مَ دُ  يُوجَ  ( (أَوْ  ، بِهِ بِثَوْ بُوطٌ  رْ مَ الٌ  مَ  ( هُ عَ مَ دُ  يُوجَ (أَوْ 
 ، نْهُ قُ عليه مِ لِ فينْفِ تَهُ لِلطِّفْ ْ فُونَ حتَ تُوبٌ فيها أَنَّ املَْالَ املَْدْ كْ ةٌ مَ قَ رَ ) أَيْ وَ ةٌ عَ قْ هُ رُ عَ انَ مَ (إنْ كَ

. مَ دَّ قَ ا تَ فُ عىل مَ رَّ عَ طَةً يُ انَ لُقَ إِالَّ كَ وَ
U„Œ›^;]⁄d;ªŒi÷⁄’\;ƒÊpÑ

( لِ (عىل أَبِيهِ هُ عىل الطِّفْ قَ فَ طُ بِامَ أَنْ تَقَ ) املُْلْ عَ جَ رَ (وَ
ا.ـ ١ دً مْ هُ عَ حَ لِمَ أن أباه طَرَ إنْ عُ
ا.ـ ٢ دً مْ هُ عَ حَ هُ طَرَ نَّ طِهِ أَ تَقِ لْ ي مُ وَ عْ دِ دَ رَّ جَ وعَ بِمُ جُ الَ رُ ، فَ ارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ رَ بَتَ بِإِقْ ثَ وَ
.ـ ٣ اقِ فَ نْ ِ قْتَ اإلْ ا وَ ً ورسِ َبُ مُ ونَ األْ أَنْ يَكُ
نْدَ ـ ٤ عِ طِ  تَقِ لْ لِلْمُ أَيْ   : لَهُ لُ  وْ الْقَ وَ  ( ايلَ عَ تَ هِ  لِلَّ بَةً  سْ (حِ قَ  فَ أَنْ طُ  تَقِ املُْلْ ونَ  يَكُ الَ  أَنْ  وَ

 . الَ إِالَّ فَ عَ وَ جَ لَفَ رَ إِنْ حَ ) فَ نيٍ هِ  ـ تعاىل ـ (بِيَمِ بَةً لِلَّ سْ قْ حِ نْفِ ْ يُ هُ ملَ نَّ َبِ أَ عَ األْ عِ مَ التَّنَازُ
;UªËŒ÷’\;fâ›;ÓÊ¡Ä

هُ  ا إنَّ هلَُ وْ فى قَ الَ يَكْ ، وَ نُهُ هُ ابْ دُ بِأَنَّ هَ ) تَشْ هِ إالَّ بِبَيِّنَةٍ ِ ريْ طٍ أَوْ غَ تَقِ لْ يطُ (بِمُ قِ ) اللَّ قُ لْحَ الَ يُ (وَ
. لَدٌ اعَ لَهُ وَ ضَ
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أو وجه.
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نْ  فٍ عليه مِ وْ ءٍ أَوْ خَ هُ لِغَالَ حَ ، كمن طَرَ قِهِ دْ فيدُ بِصِ يَ أَيْ يُ عِ قُ املُْدَّ دِّ ) يُصَ هٍ جْ (أَوْ وَ
. هُ لَدُ هُ وَ نَّ عِي أَ هِ املُْدَّ جْ بِ الْوَ احِ قُ بِصَ ، فيلْحَ قِهِ دْ لُّ عىل صِ دُ َّا يَ يَّنَهُ ممِ ءٍ بَ ْ يشَ

* * *
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Ï÷Òà^

س١: ما اللقطة مع الرشح؟ وما حكم ردها لصاحبها؟ وملن يقيض هبا؟ وما احلكم 
                إن وصفها شخص ثان كوصف أول؟ أو أقام بينة وتساويا فيها ؟

س٢: ما مدة تعريف اللقطة ؟ وما مكانه؟ وما كيفيته؟ وهل يعرفها بنفسه أو جيوز 
                لغريه تعريفها؟ وهل تُدفع أجرة التعريف منها؟

س٣: من اللقيط؟ وما حكم التقاطه؟ وعىل من تكون نفقته وحضانته؟
* * *
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CÏŒd]â∏\GÄ]‚°\D;z’;ÏË⁄Ë÷¬i’\;Ã\Å·¯\
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف كتاب اجلهاد أن:

ا.ـ ١ يوضح املقصود باجلهاد واملسابقة لغةً واصطالحً
يستنبط حكمة مرشوعية اجلهاد واملسابقة.ـ ٢
يستدل بالنصوص الرشعية عىل مرشوعية اجلهاد واملسابقة.ـ ٣
يوضح رشوط اجلهاد واملسابقة.ـ ٤
يفصل القول يف حكم اجلهاد واملسابقة يف اإلسالم.ـ ٥
يوضح أحكام اجلهاد واملسابقة وآداهبام.ـ ٦
يثبت أن اإلسالم دين السالم ودفع الظلم والعدوان.ـ ٧
يدافع عن دينه ووطنه وعرضه وماله.ـ ٨
 يستشعر فضل اجلهاد واملسابقة يف رشيعة اإلسالم.ـ ٩

  يشعر بعدالة الرشيعة اإلسالمية.ـ ١٠
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بعلوم  كالقيام  القادر،  الذكر،  املكلف،  عىل  كفاية  فرض  اللَّه  سبيل  يف  اجلهاد 
. نيَ لِمِ نِ املُْسْ رِ عَ َ عِ الرضَّ فْ دَ الرشيعة وَ

 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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امَ  ا قَ ) إذَ ةٍ ايَ ضُ كِفَ رْ اىلَ (فَ عَ هِ تَ ةِ اللَّ لِمَ ءِ كَ الَ عْ ِ هِ ـ عز وجل ـ) إلِ بِيلِ اللَّ ادُ يفِ سَ هَ ِ (اجلْ
طَ عنْ الْبَاقِي. قَ بِهِ الْبَعْضُ سَ

دِ  قْ لِكَ بِفَ نْ ذَ زِ عَ اجِ ) الَ الْعَ ادِرِ ثَى، (الْقَ ُنْ ) الَ األْ رِ كَ ضِ (الذَّ رْ لِّقٌ بِفَ تَعَ ) مُ لَّفِ ىلَ املُْكَ (عَ
. الٍ ةٍ أَوْ مَ رَ دْ قُ

ا،  نْهَ مِ لَّفِ  املُْكَ ىلَ  ُعَ تَعَنيَّ  يَ ا  مَ  ُ ريْ غَ أَيْ   ، ةٍ ايَ كِفَ ضُ  رْ فَ هُ  إِنَّ فَ  ( ةِ يعَ ِ الرشَّ لُومِ  بِعُ يَامِ  الْقِ (كَ
ادُ  املُْرَ ،وَ ينِ ا لِلدِّ نً وْ ا صَ َ يَامِ هبِ نَّ يف الْقِ ؛ ألِ يثِ دِ احلَْ ، وَ ريِ سِ التَّفْ هِ وَ قْ الْفِ ، وَ مِ الَ نُّ الْكَ : فَ يَ هِ وَ
قَّفُ  تَوَ ا تَ لِك َمَ قُ بذَ لْحَ يُ ا، وَ هَ يقُ قِ ْ حتَ ا وَ يبُهَ ْذِ هتَ ا وَ ينُهَ وِ تَدْ ا، وَ ظُهَ فْ حِ َا، وَ هتُ اءَ ا: قِرَ َ يَامِ هبِ بِالْقِ

. يَانٍ بَ ، وَ انٍ عَ مَ ، وَ وٍ نْ نَحْ يْهِ مِ لَ عَ
. ةٍ ايَ ضُ كِفَ رْ (١)  فَ ةِ مَّ لِ الذِّ أَهْ ) وَ نيَ لِمِ نْ املُْسْ رِ عَ َ عِ الرضَّ فْ دَ (وَ

(١) وهذا بيان لوسطية اإلسالم واعتداله وسامحته.
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وإن  عجزوا  إن  بقرهبم  من  وعيل  القوم،  حملة  العدو  وبفجء  اإلمام،  بتعيني  وتعني 
ا لقتال  امرأة وحرم فرار إن بلغ املسلمون النصف، ومل يبلغوا اثني عرش ألفا، إال متحرفً

  .....  ، ةُ ا إىل فئة إن خاف، واملُْثْلَ أو متحيزً
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.ـ  صٍ خْ ) لِشَ امِ مَ ِ يِنيِ اإلْ ادُ (بِتَعْ هَ ِ ويتعني اجلْ
) ـ  مٍ وْ ةَ قَ َلَّ وِّ حمَ دُ ءِ الْعَ جْ ا (بِفَ (و) يتعني أَيْضً
نْ ـ  انَ مَ ) كَ إِنْ ، (وَ مْ هِ سِ فُ وِّ بِأَنْ دُ عِ الْعَ فْ نْ دَ وا) عَ زُ جَ ِمْ إنْ عَ هبِ رْ نْ بِقُ ىلَ مَ  (و) يتعني (عَ

 ( ةً أَ رَ بِهِ (امْ رْ نْ بِقُ ئَ أَوْ مَ فُجِ
.ـ  رِ ا بِالنَّذْ ويتعني أَيْضً

UÄ]‚q’\;È…;‹ÖuÁ]Ÿ

رُّ  فِ يَ الَ  فَ ؛  ارِ فَّ الْكُ دِ  دَ عَ نْ  مِ  ( فَ النِّصْ ونَ  لِمُ املُْسْ غَ  لَ بَ (إنْ  وِّ  دُ الْعَ نَ  مِ  ( ارٌ فِرَ مَ  رُ حَ (وَ
مث(١)   o  n   m  lنث  : اىلَ عَ تَ لِهِ  وْ لِقَ  ، ينَ ِ عِرشْ نْ  مِ ةٌ  َ رشَ عَ الَ  وَ  ، ِ نَنيْ اثْ نْ  مِ دٌ  احِ وَ

ار. رَ مَ الْفِ رُ ا حَ لَغُوهَ إِنْ بَ ا) فَ َ أَلْفً رشَ نَيْ عَ ونَ (اثْ لِمُ وا) أَي: املُْسْ بْلُغُ ْ يَ ملَ (وَ
عُ  جِ ْ فَريَ العدو  هُ  لِيَتْبَعَ ةَ  يمَ زِ اهلَْ هِ  سِ فْ نَ نْ  مِ رَ  هَ أَظْ  : أَيْ  ( تَالٍ لِقِ ا  فً رِّ تَحَ (مُ ا  صً خْ شَ  ( (إالَّ

. هُ تُلُ يَقْ يْه فَ لَ عَ
إنْ  ا  ذَ هَ وَ  ، ِمْ هبِ   لِيَتَقَوَّ نيَ  لِمِ املُْسْ نَ  مِ ةٍ  لِطَائِفَ أَيْ  فئة)،  إىل  ا  يِّزً تَحَ (مُ ا  صً خْ شَ  ( (أَوْ

 . ازُ إلَيْهِ بَ املُْنْحَ رُ قَ يِّنًا وَ ا بَ فً وْ وِّ خَ دُ نَ الْعَ يِّزُ مِ افَ املُْتَحَ خَ
. تِهِ وْ دَ مَ عْ لِكَ بَ وِ ذَ ، أَوْ نَحْ نِهِ ، أَوْ أُذُ هِ فِ طْعِ أَنْ افِرِ بِقَ ثِيلُ بِالْكَ ): أَيْ التَّمْ ةُ مَ (املُْثْلَ رُ ) حَ (وَ

(١) سورة األنفال جزء من اآلية: ٦٦.
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امِ  ِمَ لِإلْ وَ نَمُ  املغْ يز  حِ إن  وسارقٍ  زانٍ  وحد  نفسه،  عىل  ولو  ا  طائعً ائتمن  أسري  وخيانة 
 ، ظٍ ةً بِلَفْ أَ رَ امْ بِيا، أَوْ لَوْ صَ ، وَ لِامً سْ ا، مُ ائِعً ا، طَ َيِّزً انَ ممُ هِ إنْ كَ ِ ريْ غَ ا، كَ قً طْلَ ةٍ مُ لَحَ انُ ملَِصْ َمَ األْ

  .....  ، ةٍ مَ هِ فْ ةٍ مُ ارَ أَوْ إشَ
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لَو)  ، (وَ هِ عِ الِ طَوْ نُوهُ يفِ حَ تَمَ ا) أَيْ ائْ ائِعً نَ طَ تُمِ مْ (ائْ هُ نْدَ ) عِ ريٍ ةُ أَسِ يَانَ مَ (خِ رُ ) حَ (وَ
ك،  سِ ىلَ نَفْ نَا، أَوْ عَ سِ فُ ىلَ أَنْ الِنَا، أَوْ عَ ىلَ مَ نَّاك عَ : أَمَّ الُوا لَهُ ) بِأَنْ قَ هِ سِ فْ ىلَ نَ ا (عَ ائِعً نَ طَ تُمِ ائْ

. بُ رَ ُوزُ لَهُ اهلَْ الَ جيَ ا فَ ائِعً لِكَ طَ َ بِذَ يضِ فَرَ
. مْ نْهُ دٍ مِ تْلُ أَحَ الَ قَ ، وَ مْ اهلِِ نْ مَ ءٍ مِ ْ ذُ يشَ الَ أَخْ وَ

ا. لْدً جَ ًا أَوْ مجْ بِيَّةٍ رَ رْ ) بِحَ انٍ دّ َزَ حُ (وَ
. هِ دِ طْعِ يَ ةِ بِقَ نِيمَ نَ الْغَ ابٍ مِ ) لِنِصَ قٌ ارِ (أَوْ سَ

 ، مْ هِ سِ فُ أَنْ ىلَ  عَ انَ  َمَ األْ مْ  طِيَهُ عْ يُ بِأَنْ  ينَ  افِرِ لِلْكَ  ( انُ َمَ (األْ ائِبِهِ  نَ أَوْ   ( امِ ِمَ (لِإلْ ازَ  جَ  ( (وَ
ا) قً طْلَ ةٍ (مُ لَحَ صْ ِ مَ ريْ نيَ الَ لِغَ لِمِ ىلَ املُْسْ ودُ عَ تْهُ تَعُ تَضَ ) اقْ ةٍ لَحَ مْ (ملَِصْ اهلِِ وَ أَمْ وَ

 ُ ريْ ) غَ انَ ، (إنْ كَ ةٍ لَحَ كام جيوز (لغريه) أي غري اإلمام أن يعطي األمان للكافر ملَِصْ
. انَ رَ كْ ْنُونٍ أَوْ سَ بِيٍّ أَوْ جمَ يِّزِ كَصَ ِ املُْمَ ريْ انُ غَ حُّ أَمَ ا)  فاليَصِ َيِّزً امِ (ممُ مَ ِ اإلْ

. ينُهُ أْمِ حُّ تَ الَ يَصِ ا، فَ هً رَ كْ ا) الَ مُ ائِعً وإن كان (طَ
بِيِّ  : الصَّ يلَ قَ ، وَ يضِ يَمْ ُوزُ وَ هُ جيَ إِنَّ ) فَ ةً أَ رَ بِيا أَو امْ لِمُ (صَ يِّزُ املُْسْ نُ املُْمَ مِّ انَ املُْؤْ ) كَ لَوْ (وَ

 . هُ دَّ اءَ رَ إِنْ شَ امُ وَ مَ ِ اهُ اإلْ ضَ ىضَ إنْ أَمْ عَ مَ قَ لَكِنْ إنْ وَ ، وَ هُ انُ ُوزُ أَمَ هُ الَ جيَ دَ عْ ا بَ مَ وَ
;U‡]Ÿ¯\;ÏËË—

 ( ةٍ مَ هِ فْ ةٍ مُ ارَ إشَ نَّاكَ (أَوْ : أَمَّ وُ يْهِ نَحْ لَ الٍّ عَ ظٍ ) دَ فْ ونُ (بِلَ هِ يَكُ ِ ريْ امِ أَوْ غَ مَ ِ نَ اإلْ انُ مِ َمَ مَّ األْ ثُ
. دٍ أْسٍ أَوْ يَ بِرَ
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لُوا، أمىض أو  هِ ا، أَوْ جَ وْ ا، أَوْ نَسَ وْ عَصَ نْهُ فَ امُ النَّاسَ عَ مَ ِ َى اإلْ اء، أَوْ هنَ بىَّ فَجَ رْ نَّهُ حَ ظَ لَوْ وَ
رد ملأمنه

نَنْت  ظَ  : الَ قَ وَ نَا  ضِ بِأَرْ أَوْ   ، انَ َمَ األْ لُبَ  َطْ ألِ ئْت  جِ  : الَ قَ فَ مْ  هِ ضِ بِأَرْ بِالً  قْ مُ ذَ  أُخِ إنْ  كَ
إِالَّ  وَ هُ  عَ مَ انَ  كَ إنْ  ثِهِ  ارِ لِوَ لُهُ  امَ فَ ا  نَ نْدَ عِ اتَ  مَ إِنْ  وَ  ، امَ يْنَهُ بَ أَوْ   ، رٍ لِتَاجِ ونَ  ضُ رَّ تَعَ تَ الَ  مْ  أَنَّكُ

. يزِ هِ ىلَ التَّجْ لَ عَ لَ لَهُ إنْ دَخَ سِ أُرْ
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بَهُ  اطَ هُ أَوْ خَ َ ريْ اطَبَ غَ امَ خَ إِنَّ نْهُ وَ مِّ ؤَ ْ يُ لِمَ ملَ الُ أَنَّ املُْسْ احلَْ ـ  وَ ٌّ يبِ رْ انَ حَ َمَ ) أَيْ األْ نَّهُ لَوْ ظَ (وَ
النَّاسَ  امُ  مَ ِ اإلْ َى  هنَ ، (أَوْ  نِّهِ ظَ ىلَ  عَ ا  دً تَمِ عْ مُ إلَيْنَا   ( اءَ نَهُ (فَجَ أَمَّ هُ  نَّ أَ ظَنَّ  فَ ـ  هُ  مْ هَ فْ يَ  ْ ملَ مٍ  الَ بِكَ
نْهُ  َى عَ امَ هنَ مَ ِ ا) أَنَّ اإلْ وْ ، (أَوْ نَسَ ةً ائِفَ ا أَوْ طَ دً احِ نُوا وَ أَمَّ ا) وَ وْ عَصَ انِ (فَ َمَ نْ األْ ) أَيْ عَ نْهُ عَ
ىضَ  أَمْ لِكَ  ذَ ىلَ  عَ ا  دً تَمِ عْ مُ إلَيْنَا  اءَ  فَجَ نُوا،  أَمَّ فَ بِهِ  وا  لَمُ عْ يَ  ْ ملَ أَيْ  ْيَهُ  هنَ لُوا)  هِ جَ (أَوْ  نُوا  أَمَّ فَ

( نِهِ َّ  (ملَِأْمَ يبِ رْ )  احلَْ دَّ ، (أَوْ رَ اءَ امُ إنْ شَ مَ ِ اهُ اإلْ ضَ : أَمْ انَ أَيْ َمَ األْ
. الِهِ لْبُ مَ الَ سَ هُ وَ ُ الَ أَرسْ هُ وَ تْلُ ُوزُ قَ الَ جيَ وَ

َطْلُب ـ  ئْت ألِ : جِ الَ قَ مْ فَ هِ ضِ ) إلَيْنَا (بِأَرْ بِالً قْ نِهِ (مُ وْ الَ كَ ) حَ ذَ نِهِ (إنْ أُخِ دُّ ملَِأْمَ رَ امَ يُ كَ
هُ  عَ مَ وَ  ( رٍ لِتَاجِ ونَ  ضُ رَّ تَعَ تَ الَ  مْ  أَنَّكُ نَنْت  ظَ  : الَ قَ وَ نَا  ضِ (بِأَرْ ذَ  أُخِ  ( (أَوْ  . مْ نْكُ مِ  ( انَ َمَ َاألْ

 . نِهِ دُّ ملَِأْمَ َ ريُ كِرَ فَ ا ذُ : مَ الَ قَ مْ وَ هِ ضِ أَرْ نَا وَ ضِ َ أَرْ ذَ بَنيْ )  أُخِ ، (أَوْ ةٌ ارَ َ جتِ
;U]›Åfi¡;flŸı⁄’\;k]Ÿ;‡b;€“u’\

ىلَ ـ  عَ لَ  دَخَ ـ  ا  نَ نْدَ عِ هُ  ثُ ارِ وَ  ( هُ عَ مَ انَ  كَ إنْ  ثِهِ  ارِ لِوَ لُهُ  امَ فَ ا  نَ نْدَ (عِ نُ  مَّ املُْؤَ  ( اتَ مَ إِنْ  (وَ
ا  نَ نْدَ ) عِ لَ مْ (إنْ دَخَ هِ ضِ ثِهِ بِأَرْ ارِ : لِوَ ) املَْالُ لَ سِ ةَ (أُرْ ثَ ارِ هُ وَ عَ نْ مَ كُ ) يَ إِالَّ ، (وَ يزِ أَمْ الَ هِ التَّجْ

ا.  هَ ِ ريْ ةٍ أَوْ غَ ارَ َ نْ جتِ هِ مِ احلِِ صَ اءِ مَ ) ؛ لِقَضَ يزِ هِ ىلَ التَّجْ (عَ
* * *
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ÏŒd]â∏\;g]d

املسابقة جائزة بجعل يف اخليل، واإلبل، وبينهام، ويف السهم، ..... 
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ŽÏŒ̨d̨]ą̂ ł̌∏\;ǧ]d̨

U]‚ÁÖ¬h

لُ  عْ ا: اجلُْ هَ تْحِ بِفَ ، وَ مَ دَّ قَ ا تَ بَقَ إذَ رُ سَ دَ صْ ونِ الْبَاءِ مَ كُ بْقِ بِسُ نْ السَّ : مِ ةٌ لَ اعَ فَ : مُ ةُ قَ ابَ املُْسَ
. بَاقِ لِ السِّ َ أَهْ لُ بَنيْ ْعَ ي جيُ الَّذِ

U]‚⁄“t

يُّلُ  التَّحَ الَبَةُ وَ يَ املُْغَ هِ افِ وَ ِ الْقَ رسْ رِ ـ بِكَ امَ الْقِ نْ اللَّعِبِ وَ ا مِ ا املَْنْعُ ملَِا فِيهَ لُ فِيهَ َصْ األْ
. قِّ ِ احلَْ ريْ الِ النَّاسِ بِغَ وَ لِ أَمْ ىلَ أَكْ عَ

. لَ عْ ذُ اجلُْ أْخُ دْ يَ ي قَ وَ الَّذِ ابِقَ هُ َنَّ السَّ ، ألِ صٍ خْ ضِ لِشَ املُْعَوَّ ضِ وَ ولِ الْعِوَ صُ حلُِ وَ
وِ  هْ دِ اللَّ رَّ انَتْ ملُِجَ وْ كَ لَ ، فَ ائِلِ نْعِ الصَّ مَ ادِ وَ هَ ِ ىلَ اجلْ يبِ عَ رِ عُ لِلتَّدْ ارِ ا الشَّ هَ ازَ لَكِنْ أَجَ وَ

. زْ ُ ْ جتَ ملَ
UÏŒd]â⁄’\;„Ë…;ÜÊqh;]Ÿ

: ورٍ ةِ أُمُ عَ بَ ) يفِ أَرْ لٍ عْ ةٌ بِجُ ائِزَ (جَ
.١ـ  ِ انِبَنيْ نْ اجلَْ ) مِ يْلِ  (يفِ اخلَْ
.٢ـ  ِ انِبَنيْ نْ اجلَْ ) مِ بِلِ ِ ) يفِ (اإلْ (وَ
.ـ ٣ انِبٍ نْ جَ إِبِلٌ مِ انِبٍ وَ نْ جَ يْلٌ مِ خَ

.٤ـ  يَةِ مْ دُ الرَّ عْ ضِ أَوْ بُ رَ ةِ الْغَ ابَ ِصَ )؛ إلِ مِ هْ يفِ السَّ (وَ
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إن صح بيعه، وعني املبدأ، والغاية واملركب، والرامي، وعدد اإلصابة، ونوعها
ولزمت بالعقد، وأَخرجه متربع ليأخذه السابق، أو أحدمها، فإن سبقه غريه أخذه، 

وإال فلمن حرض، .....
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U Ž◊ ł¬q̌ł’]Žd;]·̨ŽÜ\Ę̂p̨;º̨ÂÖ̌å̌

 ، هِ لِيمِ تَسْ ىلَ  عَ ا  ورً دُ قْ مَ بِهِ  ا  عً نْتَفَ مُ ا،  لُومً عْ مَ ا،  رً اهِ طَ انَ  كَ بِأَنْ  لِ  عْ اجلُْ يْعُ  بَ  ( حَّ صَ (إنْ 
. يَّةٍ حِ دِ أُضْ لْ جِ نْهُ كَ يٍّ عَ نْهِ الَ بِمَ ، وَ يرٍ نْزِ الَ خِ ، وَ ْرٍ الَ مخَ ، وَ ولٍ هُ جْ الَ بِمَ ، وَ سٍ الَ بِنَجِ

.ـ  مِ هْ انِ أَوْ بِالسَّ يَوَ ةِ بِاحلَْ قَ ابَ ) يفِ املُْسَ أُ َ (املَْبْدَ نيِّ ) إنْ عُ (وَ
ا.ـ  ى إلَيْهَ نْتَهَ ) الَّتِي يُ ةُ ايَ الْغَ (وَ
.ـ  ا الْبَعِريِ ذَ هَ ، وَ سِ رَ ا الْفَ ذَ هَ ، كَ يْلٍ أَوْ إبِلٍ نْ خَ (واملركب)  مِ
.ـ  لِ جُ ا الرَّ ذَ دٍ أَوْ هَ يْ زَ يِ كَ مْ امِي) يفِ الرَّ َ (الرَّ نيِّ ) عُ (وَ
.ـ  ِ تَنيْ رَّ ةٍ أَوْ مَ رَّ ) بِمَ ةِ ابَ ِصَ دُ اإلْ دَ َ (عَ نيِّ ) عُ (وَ
، ـ  مُ فِيهِ هْ ثْبُتَ السَّ ِ أَنْ يَ ريْ نْ غَ ضِ مِ رَ وَ ثَقْبُ الْغَ هُ ، وَ قٍ زْ نْ خَ ةِ مِ ابَ ِصَ عُ اإلْ َ نَوْ نيِّ ) عُ (وَ

. هُ شُ دِ يَخْ ضِ فَ رَ فِ الْغَ ةُ طَرَ ابَ وَ إصَ هُ مٍ وَ رْ خَ ، وَ مِ فِيهِ هْ ونُ السَّ كُ سُ بُهُ وَ قْ وَ ثَ هُ قٍ وَ سْ خَ وَ
;UÏŒd]â⁄’\;‹Âá’

ا. عً ا مَ َ امهُ ضَ ا إالَّ بِرِ هَ لُّ ا حَ َ مهِ دِ َحَ يْسَ ألِ لَ ةِ فَ ارَ جَ ِ اإلْ ) كَ دِ قْ ةُ (بِالْعَ قَ ابَ ) املُْسَ تْ مَ لَزِ ـ (وَ
دُ  هُ أَحَ جَ رَ ) أَخْ ابِقُ أَوْ هُ السَّ ذَ ِ ، (لِيَأْخُ ابِقَنيْ ُ املُْتَسَ ريْ ) بِهِ غَ عٌ ِّ تَربَ لَ (مُ عْ جَ اجلُْ رَ ) إِنْ أَخْ (وَ
هُ  بِقْ سْ يَ  ( إِالَّ ، (وَ ُ الْغَريْ لِكَ  ذَ  ( هُ ذَ أَخَ هُ  ُ ريْ هُ (غَ بَقَ سَ إنْ  هُ  نَّ أَ ىلَ  عَ أَيْ   ( هُ بَقَ سَ إِنْ  ِ (فَ ابِقَنيْ املُْتَسَ

. هِ بِّ عُ لِرَ جِ رْ الَ يَ ) وَ َ رضَ نْ حَ لِمَ ، (فَ هُ ُ ريْ غَ
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للسهم  عرض  وإن  سبقه،  أمكن  إن  بمحلل  ولو  السابق،  ليأخذه  أخرجا  إن  وال 
ا،  مسبوقً يكن  مل  سوطه  نزع  أو  فعاقه،  بوجه  رضب  للفرس  أو  انكرس،  أو  عارض، 

بخالف ضياعه، أو قطع جلام، أو حرن الفرس، .....
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ا ـ  ىلَ مَ ِلَ عَ محُ دُ وَ قْ حَّ الْعَ تَا صَ كَ ، بَلْ إنْ سَ دِ قْ نْدَ الْعَ لِكَ عِ يحُ بِذَ ِ طُ التَّرصْ َ رتَ الَ يُشْ وَ
. كِرَ ذُ

.ـ  دٌ اسِ فَ ادَ إلَيْهِ فَ بَقَ عَ هُ إنْ سَ نَّ هُ أَ جُ ْرِ طَ خمُ َ رتَ فِ لَوْ اشْ الَ بِخِ
هُ  َنَّ ، ألِ امَ نْهُ ) مِ ابِقُ هُ السَّ ذَ الً (لِيَأْخُ عْ امَ جُ نْهُ لٌّ مِ ا) أي: أخرج كُ جَ رَ حُّ (إنْ أَخْ ) تَصِ (الَ

. ضِ رِ املَْحْ امَ نْ الْقِ مِ
 ( لِّلٍ حَ (بِمُ لِكَ  ذَ عَ  قَ وَ  ( لَوْ (وَ  : لِهِ وْ بِقَ املَْنْعِ  ىلَ  عَ الَغَ  بَ وَ  . بِقْ سْ يَ  ْ ملَ أَوْ  بَقَ  سَ هِ  بِّ لِرَ وَ  هُ وَ
 ِ لَنيْ عْ ذَ اجلُْ بَقَ أَخَ هُ إنْ سَ نَّ ىلَ أَ هِ عَ سِ رَ ةِ فَ وَّ ) لِقُ هُ بْقُ نَ سَ كَ يْئًا (إنْ أَمْ جْ شَ ْرِ ْ خيُ الِثٍ ملَ عَ ثَ :مَ أَيْ

ا. عً ا مَ َ مهُ ذَ ا أَخَ َ مهُ دُ بَقَ أَحَ إِنْ سَ ا، وَ عً مَ
لِّلِ  بْقِ املُْحَ مِ سَ دَ طَعَ بِعَ ىلَ يفِ املَْنْعِ إنْ قَ أَوْ . وَ هِ جِ رِ لِ ملُِخْ عْ وعِ اجلُْ جُ ازُ رُ وَ ةُ املَْنْعِ جَ لَّ عِ وَ
هُ  نْدَ وَ عِ هُ ازَ بِهِ فَ وَ  اجلَْ ا ملَِنْ يَرَ لِيلَ بِهِ نَظَرً ْ هُ الَ حتَ عَ أنَّ َلِّالً مَ يَ حمُ مِّ سُ . وَ مِ دَ الْعَ ينَئِذٍ كَ هُ حِ َنَّ ألِ

. ةً يقَ قِ َلِّلٌ حَ حمُ
U] ⁄ÕÊeâŸ;œd]âi⁄’\;„d;Å¬Á;ˆ;]Ÿ

ضَ  رَ ) عَ ، (أَوْ مُ هْ ) السَّ َ رسَ ، (أَوْ انْكَ هُ َ ريْ طَّلَ سَ ابِهِ عَ هَ ) يفِ ذَ ضٌ ارِ مِ عَ هْ ضَ لِلسَّ رَ (إِنْ عَ
لَّ  قَ هِ فَ دِ نْ يَ ) مِ طِهِ وْ عُ سَ زْ بِهِ (نَ احِ ضَ لِصَ رَ ) عَ ، أَوْ هُ اقَ عَ ثَالً (فَ ) مَ هٍ جْ بٌ بِوَ ْ سِ رضَ رَ فَ (لِلْ

. كِرَ هِ بِامَ ذُ رِ ذْ ا) لِعُ بُوقً سْ نْ مَ كُ ْ يَ ، (ملَ ، أَوْ الْبَعِريِ سِ رَ يُ الْفَ رْ جَ
، أَوْ  امٍ طْعِ جلَِ ، (أَوْ قَ يطِهِ رِ ا لِتَفْ بُوقً سْ بَبِهِ مَ ونُ بِسَ هُ يَكُ إِنَّ ، فَ طِ وْ ه) أي السَّ يَاعِ فِ ضَ الَ (بِخِ

ا. بُوقً سْ دُّ مَ عَ هُ يُ إِنَّ )  فَ سِ رَ نِ الْفَ رْ حَ
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ا إن صح القصد وجازت بغريه مطلقً
وعند الرمي افتخار، ورجز وتسمية نفسه، وصياح، كاحلرب، واألحب ذكر اللَّه 

تعاىل.
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ةِ  عَ بَ َرْ ورِ األْ ُمُ ا) يفِ األْ قً طْلَ ا (مُ َّانً ونَ جمَ ، بِأَنْ تَكُ عْلِ ه) أي اجلُْ ِ ةُ  (بِغَريْ قَ ابَ (وجازت)  املُْسَ
ارِ  جَ َحْ يِ بِاألْ مْ الرَّ ، وَ الِ الْبِغَ ، وَ ريِ مِ احلَْ ، وَ نِ فُ بِالسُّ ، وَ امِ دَ َقْ ىلَ األْ يِ عَ رْ اجلَْ ا كَ هَ ِ ريْ غَ ةِ وَ مَ دِّ املُْتَقَ
. عَ ْ قَ الرشَّ افَ ) بِأَنْ وَ دُ حَّ الْقَصْ وِّ (إنْ صَ دُ ىلَ قِتَالِ الْعَ بُ بِهِ عَ رَّ تَدَ َّا يُ لِكَ ممِ وِ ذَ نَحْ يدِ وَ رِ اجلَْ وَ

ÏŒd]â⁄’\;ÈŽ…;ÜÊq̌Ą́;]Ÿ̨;

. ةٍ بِيلَ ابِ إىلَ أَبٍ أَوْ قَ تِسَ نْ رِ بِاالِ اخِ رُ املَْفَ ) ذِكْ يِ مْ نْدَ الرَّ ازَ (عِ ) جَ (وَ
نٌ أَوْ  ا فُالَ أَنَ ) كَ هِ سِ فْ يَةُ نَ مِ تَسْ ، (وَ ارِ تِخَ فْ ىلَ االِ لَةِ عَ الَ رِ لِلدَّ عْ نْ الشِّ ءٍ مِ ْ رُ يشَ ازَ ذِكْ ) جَ (وَ

عٍ فِ تَ رْ تٍ مُ وْ ) بِصَ يَاحٌ صِ ، (وَ نٍ أَبُو فُالَ
لِكَ  ذَ نْ  مِ  ( بُّ َحَ األْ ، (وَ يْهِ لَ عَ يسُ  املَْقِ هُ  َنَّ ألِ ىلَ  َوْ بِاألْ  ( بِ رْ الِ (احلَْ حَ يفِ  لِكَ  ذَ ُوزُ  جيَ امَ  كَ
 : اىلَ عَ هُ تَ الَ اللَّ . قَ دُ احِ ا وَ ائِمُ يَ ا دَ وُ يَ نَحْ ، وَ لِيلٍ ْ هتَ بِريٍ وَ تَكْ بِيحٍ وَ نْ تَسْ ) مِ اىلَ عَ هِ تَ رُ اللَّ هِ (ذِكْ لِّ كُ

نث F E      D C B  مث(١).

* * *
ا واحلمد هللا أوالً وأخريً

(١) سورة اجلمعة جزء من اآلية: ١٠.



 X٢٥٣ املختار من  الرشح الصغري

Ï÷Òà^

س١: ما حكم اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل؟ وعىل من يكون؟ ومتى يتعني؟ وضح 
ذلك .

س٢: ما الذي حيرم عىل املجاهد فعله؟
س٣: ما حكم الفرار من العدو؟ ومتى جيوز؟
س٤: متى جيوز لإلمام أو نائبه إعطاء األمان؟

س٥: ما املسابقة؟ وما حكمها؟ وفيم تكون؟ وبم تلزم؟
س٦: ما احلكم إذا أخرج كلٌ من املتسابقني جعالٌ ليأخذه السابقُ منهام؟ وما حكم 

             املسابقةِ بغري جعل؟
س٧: ما الذي جيوز قوله عند بدء املسابقة؟
* * *



X ٢٥٤الصف الثاين الثانو



Ïuë’\;€ÕÑ k]¡ÊîÊ∏\

k]¡ÊîÊ∏\;ãÖ‚…;

٣ مقدمة الكتاب................................................  
٥   .................................................. بـاب البيوع
١٢  بيع اجلزاف...................................................  
١٦   .................................................. فصـل الربـا

ا  بَ نَاسِ رِ يَانِ أَجْ بَ ، وَ لِ ضْ ا الْفَ بَ رِ اءِ وَ ا النَّسَ بَ ةِ رِ لَّ يَانِ عِ لٌ يفِ بَ فَصْ
٢٤   ....................................... لِكَ لَّقُ بِذَ تَعَ ا يَ مَ لِ وَ ضْ الْفَ
٣٧ فصل يف اخليار وأقسامه وأحكامه..............................  
٥٠ ا..................   تِهِ يقَ قِ يَانِ حَ بَ ةِ وَ ابَحَ يْعِ املُْرَ مِ بَ كْ يَانِ حُ لٌ يفِ بَ فَصْ
٥٢   ................... نِ نِ أَوْ املُْثْمَ ِ يفِ الثَّمَ فِ املُْتَبَايِعَنيْ تِالَ لٌ يفِ اخْ فَصْ
٥٨   ...................... لَّقُ بِهِ تَعَ ا يَ مَ وطِهِ وَ ُ رشُ مِ وَ لَ يَانِ السَّ بَابٌ يفِ بَ
٦٥   ................................. هِ امِ كَ أَحْ ضِ وَ رْ يَانِ الْقَ  بَابٌ يفِ بَ
٦٩   ....................................... هِ امِ كَ أَحْ نِ وَ هْ  بَابٌ يفِ الرَّ
٨٢   ........................................ لْحِ امِ الصُّ كَ  بَابٌ يفِ أَحْ
٩١   ..................................... ا هَ امِ كَ أَحْ الَةِ وَ وَ  بَابٌ يفِ احلَْ
٩٦   ............................. وطِهِ ُ رشُ هِ وَ امِ كَ أَحْ نِ وَ امَ بَابٌ يفِ الضَّ
١٠٤   ...................... ا هَ امِ سَ أَقْ ا وَ هَ امِ كَ أَحْ ةِ وَ كَ ِ يَانِ الرشَّ  بَابٌ يفِ بَ
١١٧   ..... األهداف التعليمية لـ (املزارعة، الوكالة، الوديعة، اإلعارة)
١١٨   ................................. ا هَ امِ كَ أَحْ ةِ وَ عَ ارَ زَ لٌ يفِ الـْمُ فَصْ
١٢٥   ..................................... ا هَ امِ كَ أَحْ الَةِ وَ كَ بَابٌ يفِ الْوَ
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١٣٧   ..................................... باب يف الوديعة وأحكامها
١٤٦   .................................... بـاب يف اإلعارة وأحكامها
١٥٢   .... األهداف التعليمية لـ(الغصب، الشفعة، القراض، اإلجارة)
١٥٣   ................................. هِ امِ كَ أَحْ بِ وَ يَانِ الْغَصْ بَابٌ يفِ بَ
١٦٧   ..................................... ا هَ امِ كَ أَحْ ةِ وَ عَ فْ بابُ ىف الشُّ
١٨٦   ..................................... ه امِ كَ أَحْ اضِ وَ رَ بَابٌ يف الْقِ
٢٠٣ بـاب اإلجارة.................................................  
٢٢٠   .................. األهداف التعليمية لـ (اهلبة، الصدقة، اللقطة)
٢٢١   .................................. بَةِ والصدقة ِ بَابٌ يف أحكام اهلْ
٢٣٥   ...................................... ا هَ امِ كَ أَحْ طَةِ وَ قْ بَابٌ يف اللَّ
٢٤٤   ........................ األهداف التعليمية لـ (اجلهاد، املسابقة)
٢٤٥   ....................................... هِ امِ كَ أَحْ ادِ وَ هَ ِ بَاب يفِ اجلْ
٢٤٩   .................................................. باب املسابقة


